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  هفتم پيشگفتار چاپ

ا و ر دو جهان و خالق با عظمت ذات بيكران سپاس

 بارگناه ، برگزيندهاءنبياألبر اما  درود و سال 

 و بر اهل عبدهللا محمدبن مرتبت ختمي ايزدي، حضرت

 اليو من اخيارش ثار و اصحابن جان ياران و بيت

 الدين.يو  ليإ

 توسنط كنه حنفي در فقه است حاضر كتابي يرساله

كيهللارحمنه پتي پاني هللااءثن موالنا قاضي حضرت  ، ي

 تنلليف هندوستان معروف و بزرگان از دانشمندان

 است. شده

 علمنني يتهايو شخصنن زبننده از علمنناي يكنني وي

 سنالگي در هفنت كنه هند بنوده سرزمين واالمقا 

 سالگي شانزده و در سن نموده را حفظ كريم قرآن

 شند. در دوران التحصنيل فنار  اسنالمي از علو 

 درسي، حدود سيصد و پنجناه بر كتب تحصيل، عالوه

شد  را مطالعنه كتاب عنوان كنرد و از محضنر مر

 هللا رحمنه جاننان ميرزا مظهرجنان رت، حضوي واالي

عبدالعزيز  شاه و از محضر حضرت« الُهديَعَلمُ » لقب

 شد. او داده به« وقت بيهقي» دهلوي؛ لقب محدث

 ظاهر و باطن فيض يدر افاضه زندگي مدت در تما 

 مصنروف اءو افت اختالفاتصل و ف و نشر علو ، حل

 و عرفنان ير، فقه، كال ، تصنوفتفس بود. در علم

و  كتناب عننوان از سني و بنيش داشت تبحر خاصي

 كننه نمننوده تننلليف مختلننف هايدر زمينننه جننزوه

« المظهري التفسير» آنها تفسير قرآن ترينمعروف

 است. وي و فقهي علمي تحقيقات يگنجينه

 در راه خنويش عمنر پنر بركنت كردن از سپري پس

 مناه مسلمين، در اواينل و فرهنگ اسال  به خدمت

 را وداع قمنري( دار فناني (  هجنري1221سال رجب

 گفت.
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در « ماالبدمنه» كتاب همين وي معروف از كتب يكي

 يرشنته به دري فارسيان زب به كه است حنفي فقه

 تندريس احنناف دينني و در مدارس تحرير درآمده

 علنو  مندارس همناهنگي شنوراي ردد. از سويگمي

 بنننده بننه و بلوچسننتان سيسننتان اسننتان اسننالمي

نثنر  به« منه البد ما» كتاب چون پيشنهاد شد كه

ثر  شده در هند نگاشته رايج قديم فارسي و بر ا

و  از كلمننات بعضنني بننودن و هننندي نننا مننلنوس

 بنراي از آن ادهحاضر استف آن، در حال اصطالحات

نمايند، مي امروز مشكل زبانان و فارسي مبتديان

شود.  تر برگرداندهساده فارسي به لذا بهتر است

و  امروز معمول و مراكز علمي در محافل كه امري

 است. مروج

 متعنال خداي به با توكل بود ولي امر مهمي اين

 كنه بطنوري كنرد  را شروع آن از وي و استعانت

 پاينان مشهود اسنت، بنه گرامي خوانندگان براي

از  در يكنني آن چهننار  از چنناپ و پننس ،رسنناند 

در  كنه اسالمي علو  مدارس هماهنگي شوراي جلسات

 منعقد شنده زاهدان دارالعلو  علميه يحوزه محل

 جاي به هماهنگي شوراي درسي متن عنوان بود، به

 براي آن گرديد و بازنگري تصويب آن قديم ينسخه

 بيشتر، به اطمينان و حصول احتمالي اشكاالت رفع

قق از علمناي زهنيمحمد درك موالنا دين جناب  مح

 تمنا  بنا دقنت ايشنان واگذار گرديد كه منطقه

 اعنال  بنده به اصالح را براي و مواردي بازنگري

 گرديد.  اصالح بعدي در چاپهاي مود كهن

و با  رسيده چاپ بار به شش حال تا به كتاب اين

اسنت.  شندهجه موا نظير اقشار مختلفبي استقبال

 چناپ بنراي الز  با تجديد نظنر و اصنالحات اينك

 شود. مي آماده هفتم
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  انجنا چناپ در اينن بخصنوص كتاب در اين آنچه

 :است گرفته

در  سننت اهنل كتاب، نظر چهنار امنا  در اصل -1

جه ولي شده بيان از مسائل مورد بسياري  بنا تو

 كتناب اينن كننندگان بيشتر اسنتفاده اينكه به

في فقه پيروان يو عامه و نوآموزان مبتديان  حن

آن،  و استدالل مذاهب، فلسفه از اختالف هستند كه

 باعننث مسننائلي چنننين ندارننند و طننرح آگنناهي

 فقهني در مسنايل شنانمذهبي و تذبنذب سرگرداني

گرديد و بر ذكر  حذف شود، لذا نظر ديگر ائمهمي

 بنه شد و سعي بسنده : ابوحنيفه اعظم اما  مذهب

بل« ِبهُمفتي»آمد تا نظر  عمل  )نظر معتبنر و قا

 شود. بيان حنفي ( فقهاءفتاِ 

نظنر  به و مفصل مشكل كه فقهي از مسايل بعضي -2

 هم ضروري و خيلي مبتديان رسيدند و در حد فهم

 گرديدند.  نبودند، حذف

 مسئله، صنورت اصل ماندن تا با باقي شده سعي -3

چه بيان و ساده سهل با عباراتي آن  شود و چنان

خل اورقيدر پن بنوده توضيح به نيازي  و ينا دا

چه است ذكر شده آن )پرانتز( توضيح قوسين  و آن

 دارد. و تلخيصي تسهيلي يجنبه گرفته انجا 

ذكنر  كتاب )حيوانات( در اصل سوائم زكات بحث -3

 كرده بيان را چنين آن علت هللا هرحم لفو مؤ نشده

 حندي ند بنهه در سرزمين حيوانات اين چون»كه: 

شود، وجود ندارنند، لنذا  در آنها الز  زكات كه

 «.نظر شد آنها صرف احكا  از بيان

حد  بنه حيوانات ما اينگونه در مناطق اما چون

 الز  آننان زكنات نصناب وافر موجودند و دانستن

 شد. افزوده كتاب در متن نصاب است، اين
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 و فنرايض از اركان يكي حج اينكه به با توجه -1

 حج بحنث كتناب و در اينن است اسال  يگانه پنج

را  آن نيناوردن علنت مرحو  لفو مؤ نشده آورده

 زمنان در آن كه: در هندوستان داشته بيان چنين

 باشنند تعدادشنان حنج واجند شنرايط كه افرادي

در  حنج حثذكر ب براي بوده، ضرورتي بسيار اندك

صنرفنظر  آن نشد لنذا از بينان احساس كتاب اين

 است. گرديده

در ديار ما  و عمره سفر حج حاضر كه در حال ولي

 از احكنا  مرد  است گيرد، الز مي صورت كثرت به

مين باشنند. بنه داشنته آن، آگناهي و مسايل  ه

را در آخر  و عمره حج يضميمه دانستم منظور الز 

 كنم. مختصر اضافه صورت به كتاب

 متعندد هنندي هايو واژه كتاب، كلمات در اصل -2

 انتخناب آن فارسني معنادل بود كه كار رفته به

 گرديد.

 محتنر  و خواننندگان نظران، از صناحبپاياندر 

را  و تسنامحي اشتباه شود تا هر گونهاستدعا مي

ش العاطن بنده به العزينز در  هللا اءدهنند تنا ان

 گردد. اصالح آينده چاپهاي

 .نفرمايند خير فراموش از دعاي اينكه اميد به

 نعمو المآب، حسبنا هللا ليهإو التوفيق هللا منو

 الوكيل

 خاشي مرادزهي عبدالمجيد أبوالحسين

 .قـ. ه 5151/2/21
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  يماناإل كتاب

 :مسلمان يك ييدهعق

با وجنود  كه است مقدسي ذات از آن حمد و ستايش

ايجناد  بنه عاَلم يو همه موجود است خويش چونبي

و در بقا و  وجود آمده يعرصه به عد  او از كتم

 هيو منز مقدس است. ذات محتاج وي وجود خود، به

 چيز نيازمند نيست. هيچ به كه

     5 يده:عق

 و افعنال و صنفات در ذات خداوند َعاَلم، يگاننه

 است.

 نيست. شريك با وي امري در هيچ احدي

 جهنان و مانند وجود و حيات شبيه وجود و حياتش

 نيست.

و « قنندرت»، «اراده»، «بصننر»، «سننمع»، «علننم»

و  او را با علم، سمع، بصر، اراده، قدرت« كال »

 نيست. و مماثلتي باهتمخلوقات، ش كال 

و  در صننفات، شننريك و لفظنني اسننمي جننز مشنناركت

 ندارد. هم همجنسي

   2 عقيده:

 اند.و قديم ذاتش به او متعلق صفات تما 

و عال  خداوند جل براي قديم است صفتي« علم» مثالا 

با  ازل معلومات كه بسيط است و انكشافي و ابد 

 بنا اوقنات و جزئني و متضاد كلي متناسب احوال

و  نمايننان بننرايش صننفت بننا آن خننويش يمخصوصننه

 هويداست.

 3: عقيده

 كتابهناي تمنا  كه بسيط است خداوند، كالمي كال 

 همنان و شنرح بنر پينامبران، تفصنيل شده نازل

 چنونبي ذات مخنتص هنم« و تكنوين خلق»اند. كال 

 ست.ا خداوند متعال
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  1: عقيده

 ممكنني ه ایوجنود آورنند تواند بنهنمي« ُممِكن»

 ديگر باشد.

 افعنال و چنه عنرض جوهر و چنه چه ممكنات تما 

 او هستند. مخلوق بندگان، همه اختياري

او  بنر فعنل و روپنوش ها پنردهو واسنطه اسباب

 اويند. چنان بر فعل دليليع و در واق ،باشندمي

 پني آن كِ ُمَحنر   به جمادات از حركت اندانشمند كه

 اين حال حركت، مناسب اين دانند كهبرند و ميمي

 خودش. وراي  است را فاعلي جماد نيست، اين

سنننببها در  اينننن

 هاستنظرها پرده

هننر  فاعننل در حقيقننت 

 شيء خداست

 ديندي كنه طريقنت راه و راهنروان نيز عارفنان

به داده شريعت، سرمهه با سرم بصيرتشان  شنده، 

ديگنر  تواند ممكنينمي« ممكن» دانند كهمي يقين

را  از اعراض باشد يا عرضي از افعال فعلي خواه

 وجود آورد. به

و  اختيناري افعنال ميان كه و تفاوتي آري! فرق

  -واجب هم بدان و ايمان  -است متحقق جماد حركت

و  قندرت را صورت خداوند بندگان كه است در اين

بر  حاكم خداوند چنين است. و قانون داده اراده

را  عملني قصد انجا  انسان هرگاه كه است طبيعت

جود  او بنه را بنر دسنت عمل كند، خداوند آن و

 آورد.مي

را  و بننده اعمال« خالق»بنابراين، خداوند را 

مختار  عمل، بنده در كسبه گويند و چ آن« كاسب»

تب بنر آن هم و ذ  است، پاداش، كيفر، مدح  متر

ها  چينزي خواهد شد. غير خندا را خنالق از چيز

 كفر است. هم دانستن

 يفرقنه  پينامبر اكنر  بود كنه دليل همين به

 خواندند. ُامَّت اين را مجوس« َقدِرَيه»
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    1 عقيده:

 و هيچ ،كندنمي حلول چيزي در هيچ اوند عزوجلخد

 ننه :يعنني)   نخواهد كرد در او حلول هم يزيچ

  (شيء آخنر اسنت براي محل در شيء آخر و نه حال

 اسنت محيط ذاتي يبا احاطه عالم اشياي يبر همه

 البته ،دارد اشيل تعلق يهمه به و معيتش و قرب

 قاصر ما نيست. فقط در حد فهم و قرب احاطه نوع

 اوست. كبريايي مقا  يشايسته

كننند مي مشناهده و مراقبه با كشف صوفيان آنچه

و مشنهود  مكشنوف هر چه استو مبر نيز، منزه آن

ير  نيسنت. آن بنيش و مثالي گردد، شبه را در ز

 بايند ايمنان بايد نمود و بر غيب نفي« ال» تيغ

 آورد.

ند  خناص بنندگان خداوند نصيب و معيت قرب همان

شد  هم منينمؤ يپيامبران، اوليل و عامه خواهد 

نا  غير متناهي درجات قرب نوع و اين دارد. موال

 فرمايد:مي رومي

 درگهيسنننننننت نهاينننننننتبنننننننرادر بي اي

 مايسنننت بنننر وي رسنننيمي بنننر وي هنننر چنننه 
 

     6 عقيده:

از  نبنوی  و احاديث قرآني در نصوص كه مسائلي

 وي پر بركت ، نزولبر عرش حق حضرت اءاستو قبيل

و « يند» دنيا، ثبوت آسمان به آخر شب يدر نيمه

 چون هيچگونه گرديده، بدون و ثابت ، مطرح«وجه»

 و چرا بايد آنها را پذيرفت.

در صدد  نهكرد و  را بر ظاهر حمل عناوين آن نه

به اشواقعني برآمد، توجينهل و تلوي توجيه  را 

اجمالي،  صورت نمود و با همان خداوند محول علم

و  و قينل آورد. زيرا هر چند كناوش ايمان بدان

بيشتر بينجامد،  الهي و افعال صفات در بحث قال

عايند بشنر   و تحينر بيشنتر جز جهنل چيزي يچه
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 بارگناهش مقنرب فرشتگان نصيب حتي بلكه بيچاره

يل نخواهد شد. انكار نصوص، كفر اسنت هم  و تلو

 مركب! آن، جهل

 پنني غيننر از ايننن  لسننتأ بارگنناه دور بينننان

 « هست» اند كهنبرده

  7 عقيده:

شنود از  آن مرتكنب انسنان كنه اعمنالي هر نوع

ن، و عصنيا قبيل: خير و شر، كفر و ايمان، طاعت

رضنا و  است. البته الهي و مشيت اراده طبق همه

عت خينر، ايمنان اعمال خداوند به خشنودي  و طا

 بنر چننين نينك پاداش يو وعده است متعلق بنده

 است. شده داده اعمالي

و خشننود  هرگنز راضني خداوند از كفر و معصنيت

و  دهكيفنر دا يوعده اعمالي نخواهد شد، و چنين

و رضا  است. اراده مقرر فرموده عذابهايي انواع

قع در اشنتباه بايست دارند، نمي فرق با هم  وا

 آميخت. دو را در هم شد و اين

   1 عقيده:

، † اءانبينن پناك بننر روان درود و سنال  هنزاران

 توسط بر بشر كه گزاران و منت محسنين ترينبزرگ

 شناهراه مستقيم، به ياز جاده آنان، بشر منحرف

 تمنا  حقانينت به شد. ايمان داده توحيد هدايت

 اسنت امري  -والتسليم الصلوةعليهم  -پيامبران

 و ضروري. الز 

و  و آخنرين آد   آنها ابوالبشنر حضنرت اولين

  مرتبت ختمي حضرت آنان برترين

 باشند.مي « محمد»

 از مكنه ر و سفرشنانو سي  اكر  پيامبر معراج

و  هفننتم آسننمان و آنجننا بننه قصننيمسننجد األ بننه

 حق بينداري در حال و جان با جسم المنتهيسدرة

 الز . هم بدان و ايمان است
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 ننازل † ءبنر انبينا كنه آسنماني كتابهاي يهمه

 انجينل، زبنور، قنرآنت، تنورا اند از قبيلشده

و  ،انندحق و غينره ابراهيمني هنايمجيد، صحيفه

 است. و ضروري بدانها الز  ايمان

   9 عقيده:

 و چه صغيره چه گناه از هر نوع † پيامبران تما 

با  ايشنان ا هستند و عصنمتو مبر معصو  كبيره

آنها  عصمت به  ه، هر كسيگرديد ثابت قطعي داليل

 بود.نخواهد  د نباشد، مسلمانمعتق

انند و از هنر  خداونند مقنرب رشتگان، بندگانف

انند. ر دو بشنري و نيازهناي گناه، معصو  گونه

 و غيننره و نوشننيدن ازدواج، خننوردن بننه نيننازي

 ندارند.

 هنر امنري اند. بهعرش و حامالن وحي آوران پيا 

 آن اند و در انجنا بر آن ملمور شوند، قائم كه

 د كرد.تلخير نخواهن

    51 عقيده:

شرف اينكنه بنه با توجه و پيامبران فرشتگان  ا

انند،  ايزد مننان حضرت بارگاه و مقرب مخلوقات

و  و قندرت علنم هنيچ همانند ساير مخلوقات لكن

آنهنا  خداونند بنه ندارند، مگر آنچنه اختياري

 بنناري و صننفات ذات بننه مننمننوده. مننؤ عنايننت

صور  ُكنهِ  و در ادراك اندتعالي او بنا عجنز و ق

يق بنه بندگي وظايف و در اداي معترف  شنكر توف

 ناطق! الهي

صفاتي خناص بندگان  مخصنوص كنه خداونند را در 

بخشننيدن، فرزننند دادن،  از قبيننل خداوننند اسننت

 بودن غيب دادن، عالم كردن، رزق ميراندن، زنده

 كفر اسنت. هنر كنس ساختن و غير را با او شريك

 باشد كافر خواهد شد. داشته ايعقيده چنين
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كافر شندند و  از كفار با انكار پيامبران بعضي

و   عيسنني دادنار بننا پسننر خندا قننر مسنيحيان

 بنراي فرشنتگان با دختر قرار دادن عرب مشركان

آنها، كنافر  بودن غيب عالم خداوند و معتقد به

 الهي را در صفات و فرشتگان رانگرديدند. پيامب

 را در صنفات و غير پينامبران ساخت نبايد شريك

 جايز نيست. هم ساختن شريك پيامبران

   55 عقيده:

 از يناران و فرشنتگان، احندي جز پينامبران به

و  منينو يا از ساير منؤ بيتش پيامبر و يا اهل

 فقنط« عصنمت» نيست. مقا  معصو  ائمه، از گناه

 است.  و مالئكه پيامبران مختص

 و پيروي بايد اتباع الشلن عظيم پيامبراز  فقط

 پيروي نيست. البته طاعةاإلجب ديگر وا كرد. كسي

و  مسلمان« مراأل أولي»و  ندي يو تقليد از ائمه

 پيامبر نباشد، به با راه مخالف عادل، در آنچه

پينامبر  آنچنه است. به  مبرپيااز  اتباع حكم

آورد  است، بايد ايمنان ما را خبر داده  اكر 

باز  كرد و از منهيات عمل ايشان و بر فرمايشات

 آمد.

  52 عقيده:

بنا گفتنار و  مخنالف كه گفتار و كردار هر كسي

 را رد كرد. كردار پيامبر باشد، بايد آن

   53 عقيده:

در قبنر و « َنِكينر»و « نَكنرمُ » يحضور دو فرشنته

 است. حق از ميت بازپرسي

از  و بعضنني كننافران در قبننر بننراي نيننز عننذاب

 است. و حق ثابت مسلمان گنهكاران

   51 عقيده:

 صنور بنراي روز قيامنت، نفنخ حشر بعد از منرگ

 حق كردن زنده آن، براي يدوباره و نفخ ميراندن
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سنتارگان،  سنمانها، ريخنتنآ شندن است. شكافته

بعد  زمين رفتن نكوهها، از بي شدن پاشيده درهم

از قبنور  مردگان آمدن ، بيرون«وليأ» ياز نفخه

 ، پس«ثانيه ينفخه»با  عالم و موجود شدن ،خويش

 است. و حق آن، ثابت شدن از معدو 

   51 عقيده:

مخصنوص،  زويدر ترا اعمال روز قيامت، وزن حساب

و خطاكناران،  مجرمنان علينه بندن اعضاي شهادت

تر و از از شمشنير برننده كه صراط از پل گذشتن

حقمي دوزخ و از بناالي تر استمو باريك  گنذرد، 

 است.

 با سرعت مانند برق صراط بر پل از عابرين بعضي

 كنند. عبور مي

تينزرو و  ماننند اسنب مانند باد و بعضني بعضي

 خواهند كرد.  سقوط در دوزخ و بعضي آهسته بعضي

عبنور  از آن خودش اعمنال بر حسب خالصه، هر كس

 كند. مي

   56 عقيده:

 ذنإ به و اوليل و نيكوكاران رانپيامب« شفاعت»

 است. حق خطاكاران پروردگار براي

خبنر  از آن   پيامبر اكنر  حضرت كه کوثر حوض

سل آبش :است، است ادهد سفيدتر و از ع  از شير 

 پنر از آب هناييكوزه تر است. در اطنرافششيرين

بنوشد،  از آن وجود دارد، هر كس مانند ستارگان

 كند.نمي تشنگي هرگز احساس

    57 عقيده:

 كه خداونند، كسناني يو ضنابطه قنانون بر حسب

برسنند  كيفرش هشوند، بايد ب كبيره گناه مرتكب

اگنر خداونند  كننند. البتنه توبنه مگر اينكنه

 را منورد آمنرزش هنم، آننان توبه بخواهد بدون

 گناه و اگر بخواهد بر انجا  ،دهدقرار مي خويش
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دهند. خالصنه، كيفر مي و بر آن اخذهمؤ هم صغيره

 است. جهان ياالختيار همه تا  مالك

شه ايبنر و مشنركان كافران  بناقي در دوزخ همي

 دوزخ گناهكار اگنر بنه مسلمانان، خواهند ماند

 بدشنان كيفر اعمال به از اينكه شوند، پس برده

به اخنراج رسند، دير يا زود از دوزخمي  شنده، 

جا  هميشنه شوند و باز برايوارد مي بهشت در آن

 خواهند ماند. باقي

  51 عقيده:

ناه ر اثر ارتكابب مسلمان شخص كنافر  كبينره گ

 شود.نمي خارج هم شود و از ايماننمي

 ها در دوزخشكنجه از انواع  اکر  پيامبر آنچه

قبيل: منار، كنمد ، زنجينر و از  است خبر داده

 گنر ، زقنو ، غسنلين آتشنين، آتنش، آب طوقهاي

دوزخينان(  و چرك و خون و زرد آب گوشت ي)فضاله

بايد  و بر آن است است، حق آن گوياي هم قرآن و

 داشت. ايمان

از قبيل:  در بهشت و موهبت نعمت از انواع آنچه

، حنننور، قصنننرها و نوشنننيدنيهاا، خوردنيهننن

و  نينز حنق شنده خبر داده آپارتمانها، و غيره

 است. با واقعيت مطابق

ر بنا و ديندا بهشنت، مالقنات نعمتهاي ترينعمده

و  پنرده بدون در بهشت مسلمانان كه خداوند است

و  جهنترا بي آفريدگار خويش چونبي حجابي، جمال

 خواهند نمود. يتو مانند، رؤ كيفبي

    59 عقيده:

و  عنادل   اكنر  رسنول و اصنحاب يناران تما 

سي اند و اگر احياناا بوده الهي بارگاه مقبول  ك

 و آمرزش و مورد مغفرت شده، تائب عصيتيم مرتكب

 است. قرار گرفته
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بطننور   پيننامبر اكننر  و احاديننث قننرآن نصننوص

 و قنرآن مملو است آنان و ستايش متواتر از مدح

 و ألفت محبت آنها با هم كه است حاكي صراحت به

 بودند. نيو خش داشتند و بر كفار سخت

 مهر و محبتبي همديگر، به بترا نس صحابه هر كس

ست منكر قرآن كند، واقع تلقي بنا  و هنر كنس ا

شد، در قنرآن داشته و كينه عداوت آنان  بنه با

 است. شده كافر معرفي عنوان

هر قرآن و راويان وحي پيامبر حامالن ياران اند 

قد  منتواند منؤباشد، نمي منكر اصحاب كس و معت

در  چند آيه باشد. به دين و ساير اصول قرآن به

 شود:  توجه موضوع اين

1- ﴿                             

                             

       ...﴾   (.22 / الفتح)سوره 

 ( رسول خداست و كسنان  كنه بنا اوينند محّمد )»

گينر و در مينان خنود بر كنافران سنخت)صحابه( 

بين  مهربانند. آنان را در حال ركوع و سجده م 

م  جوينند. نشنانه كه از خداوند فضل و خشنودى 

هايشنان در چهنره [ آنان از اثر سجده]درستكارى

 . «پيداست

 2- ﴿                                
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                              ﴾   توبنه)سوره 

 /133 .)  

و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كسان  »

ند  كه به نيكوكارى از آنان پيروى كردند، خداو

يز[ از او خشننود  از آنان خشنود شد و ]آنان ن

شنندند. و برايشننان باغهنناي  كننه فرودسننت آن 

ج ا جويباران روان است آمناده سناخت كنه در آن

 . «اند. اين كامياب  بزرگ استهميشه جاودانه

 3-  ﴿                            

    ..﴾  (.13/  فتح)سوره  

در زير  كه (صحابه) منانمؤ همانا خداوند از آن»

 كردند خشنود و راضي با تو بيعت (حديبيه) درخت

 . «است

 در زير درخت نفر از صحابه  1333ياد آوري: حدود

 انتقا  گرفتن پيامبر اكر  براي بر دست حديبيه

 آينه اين كردند آنگاه بيعت   عثمان حضرت خون

 شد.  نازل

نين صنحابه بنه ديگنر خطناب خداوند در جايي  چ

 فرمايد: مي

3 - ﴿                                        

                                      

                 ﴾   (. 3 -3، / حجرات)سوره 
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وب ول  خداوند ايمان را در نظر شما محبن»يعني: 

گرداند و آن را در دلهايتنان آراسنت و كفنر و 

فسق و نافرمان  را برايتنان ناپسنند گردانند، 

به فضل و نعمت  از * اند اينانند كه راه يافته

[ و خداوند داناى سوى خدا. ]چنين مقّرر شده است

 . «فرزانه است

   21 عقيده:

 كه است ثابت عنهم هللارضي صحابه و اجماع از نصوص

باشند مي بكر صنديقابو حضرت پيامبر ياران افضل

از  پنس عمر فناروق حضرت دو  ياز وي، خليفه پس

از  پنس النورين ذي عثمان حضرت سو  يوي، خليفه

 هللا )رضني المرتضني علني حضنرت چهار  ياو خليفه

 عنهم( است.

 تمنا  اتفناق بنه  پيامبر اكنر  بعد از رحلت

 يسنقيفه» در محنل  صنديقکر ابوب اصحاب، حضرت

 رسنول و جانشنين خليفنه عننوان به« ساعده بني

از  نظر و پيشنهاد او پنس شد و بر حسب برگزيده

 انتخناب خليفنه عنوان به  عمر فاروق حضرت وي

 سنه  پينامبر او، يناران از شهادت پسگرديد. 

نظنر نمودنند،  تبادلو  اشور با هم روز متوالي

 با وي كرده انتخاب را خليفه  عثمان حضرت سپس

 تمنا  عثمنان  حضرت از شهادت كردند. پس بيعت

 بودند با حضنرت در مدينه كه و انصاري مهاجرين

 چهنارمين عننوان را به نموده، وي بيعت   علي

 برگزيدند. خليفه

   25 عقيده:

 و حضنرت علي حضرت ميان كه الهاييو جد اختالفات

 علني داد، حضنرت عنهما( رويهللا)رضي امير معاويه

مجتهد مخطنيء  امير معاويه و حضرت مجتهد بر حق

كي خطا رفت( بوده به در اجتهادش )يعني  و هر ي
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 اسننتداللهايي و نظننر خننويش گيريموضننع بننراي

 دو گنروه ز آنا كندا هيچ ما بنه اند كهداشته

 باشيم. داشته نبايد سوء ظني

ما بوده خنويش اعمنال زيرا آنها مسئول انند و 

و  گيريموضنع بلكنه .1هسنتيم خنود  اعمال مسئول

يق ينظريه و جنايز  صنحيح را بنر مبنناي هر فر

 را از آلنوده خنويش و زبانهناي نمناييم توجيه

بناز   ينامبرپ يناران و تشننيع با طعن نمودن

 داريم. 

 باره در اين سنت از نظر اهل و حق صحيح يعقيده

 واگنذاريم خودشان حال را به آنانه ك است چنين

 ظن و اظهار حسنن بوده همه، خوشبين به و نسبت

در  و جندل بحنث از اينكنه نماييم. زيرا گذشته

و بند  اخنتالف ندارد، آتنش سودي هيچ رابطه اين

 شود.مي ايمان ضعف و باعث را بر افرخته گماني

 در بناب حنق از عقايند اهنل ايبود چكينده اين

ظر  اسنت الز  بنر هنر مسنلمان كه« عقيده» از ن

 بند و معتقد باشد. ها پايعقيده اين به عقيدتي

  :نماز اهميت

 ملع ترينو عمده ترينعقائد صحيح، مهم داشتن پس

 عبادات، نماز است. در باب

 كنه اسنت رواينتجنابر  از حضنرت مسلم در صحيح

و  بننده در مينان مانع»فرمودند:  پيامبر اكر 

 «.كفر نماز است

                                                 

﴿فنمايرر   مرر  قررن   -1                           

     ﴾ اعمرال  ولمسر    نرا   و رفرت  گذشت بود كه امت    »يعن   . (133 / )بقنه 

 .«نخواهي  ش  الس   نا  هستي  و شما از اعمال خويش اعمال ولبودن  و شما مس  خويش
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 رساند.كفر مي را به نماز انسان ترك يعني

  و احمنند از بريننده و نسننائي ترمننذي همچنننين

در »فرمودنند:   حضنرت آن اند. كنهكرده روايت

ما و مرد ، عهد و قرار داد تلمين، نمناز  ميان

  .«ستا

 كند كافر شود. را ترك آن هر كسي

مرا  كند كهيم روايت  اءاز ابوالدرد ماجه ابن

خدا  به»كرد:  وصيت چنين -حضرت -و محبوبم خليل

 ينا سنوخته شوي كشته ولو اينكه نكني هرگز شرك

تنو  گر چنه مكن پدر و مادر نافرماني و از شوي

 خود دسننت فرزند و مالو  از زن را امر كنند كه

 نكن! هر كس ترك را هرگز عمداا  نماز فرض ،بردار

 خندا از وي يكنند، ذمنه ترك را عمداا  نماز فرض

 .«است بري

 عمنروبن از حضنرت و بيهقني مسند احمد و دارمي

 فرمودند:  حضرت آن ند كهكنمي روايت العاص

كنند  و محافظت مداومت فرضي بر نمازهاي هر كس»

و  و حجنت ننور و روشننايي برايشمت در روز قيا

ظت از عذاب، خواهند بنود و هنر كنس نجات  محاف

وجود  و نجاتي برهان و نه نوري نه نكند، برايش

 نبن و ابني نو قنارو و هامان دارد و با فرعون

 .«شودمحشور مي خلف

 يناران كنه كرده شقيق روايت بن از عبدهللا ترمذي

دانسنتند را كفر نمي چيزي هيچ ترك پيامبر اكر 

 نماز را. مگر ترك

نمناز  ينك ؛ هر كس: احمد حنبل اما  از نظر فقه

  شود و از نظر اما مي« كافر» كند، ترك را عمداا 

 اعظنم و از نظر اما  است« قتلال واجب» : شافعي

 توبنه تا وقنت كه است« الحبس واجب» : ابوحنيفه

كنند.  شود و توبنه كننند تنا پشنيمان زندانش

از  نمنازي الوسنعبنابراين، بايد كوشيد تا حتي
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 نشود.  فوت انسان

 عناينت تنوفيقي چننين مسنلمين يهمه خداوند به

 آمين فرمايد.
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 هالطهار كتاب

  :وضو فرايض

 است:  فرض در وضو چهار عمل

 )ابتنداي پيشناني از باالي در طول صورت شستن -1

و  و زنخندان سر( تا زير چاننه موي روييدن محل

 تا هر دو گوش.  در عرض

باشد،  و گنجان انبوه كسي ريش يادآوري: چنانچه

 نيست. الز  ريش موهاي در بن آب رسانيدن

 تا آرنجها. هر دو دست شستن -2

 سر. چهار  يك مسح -3

 يپاشنه هر دو پا با شتالنگها )استخوان شستن -3

 پا، قوزك(

 ناخن يك ياندازه از چهار عضو مذكور به چنانچه

 . نيست بماند، وضو صحيح خشك هم يا كمتر از آن

 :وضو سنتهاي

 هستند: ترتيب وضو بدين سنتهاي

 وضو. در ابتداي الرحيم الرحمن هللابسم خواندن -1

 دست. تا مچ هر دو دست بار شستن سه -2

 كردن. و بيني در دهان آب بار با دست سه -3

 زدن. مسواك -3

 با آرنجها. هر دو دست بار شستن سه -1

 كردن.  سر را مسح يكبار تما  -2

و خيسني،  مقدار رطوبنت آنبا  هر دو گوش مسح -3

 است. مانده سر باقي از مسح كه

 بار هر دو پا را با قوزكها شستن. سه -3



 

 

 

 حنفي فقه و مسائل احكا                                                      33 

 ساده زبان به

 

  :هاموزه مسح

 شنود، آنگناه پوشيده كامل با طهارت بايد موزه

 جايز است.  بر آن مسح

روز و  شنبانه ينك مندت توانند بنهمي مقيم شخص

وضنو بي ز از هنگنا رو شنبانه سه مدت مسافر به

 كند. مسح خويش هايشدن، بر موزه

 است دست انگشت مقدار سه ها بهموزه در مسح فرض

  و سنت

پا  از سر انگشتان دست انگشت با هر پنج كه است

 كند. مسح ساق تا ابتداي

 رفنتن در راه شنوند كنه پاره ها چناناگر موزه

بر آنها روا  ا ظاهر شود، مسحپ انگشت مقدار سه

 نيست.

را از پنا  منوزه با وضنو بنود و ينك اگر شخصي

  طوري كشيد به بيرون

 بينرون منوزه  خنود، در سناق از محل اكثر قد 

شد، در هنر  تما  موزه مسح مدت كه آمد، يا اين

قط را بينرون هر دو منوزه دو صورت،  كشنيده، ف

 الز  وضنو تمنا   رگردانندنا بشنويد و بپاها ر

 نيست.

 :بعد از وضو دعاي

ِأَوهُ دأهه َُ» َُْلهه أشأََدَم أهه هأ ههَ وََ ُُ َْ َأ ََأُ َ ِأدََدَأْشههَد أ َََُْ َهَهه َشهه َدْهههَ شأَ ََ ََأ َََِل َُو َلهَهه ََأْ َ ََ ههَ ََأْشههَد أ ََْ َِههَََِ ْْ َو
ََ ََُ َتَطدِّ ُأ َ َوه ََََِِ ََْ ْْ اَن َََوهتَهُ وبَيَ ََدو َْ ََ أْل َأَكََدَأُأه  أ َِ ْْ َََِل َُأَْنَتََأْ هتَه َلَه ََأْ َ ََ َ َكََأْشَد أ ُْ َْ وهُ دأَ ََدَب

 .1«َلهَْي ََ

                                                 
وجود ن ارد، يكتاست و شنيكى بناى او نيست، و « بحق»كه بجز اهلل، معبودى  دهم شهادت م  تنجمه - 1

پنوردگارا! منا از توبره كننر گا  بدرندا  و جرزو     ، ى اوستكه محم ، بن ه و فنستاده دهم شهادت م

و تو را سرتايش   كنم، م خ اون ا! پاكى تو را بيا ، ان و پاكيزه كنن  كسانى قنار ده كه كامالً طهارت م
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 وضو خواننده، آنگناه از اتما  دعا را پس اين 

 بخواند.« الوضوتحية»نماز  دو ركعت

 :كنندمي وضو را باطل كه چيزهايي

مقعند  ادرار ينا دفنع از مجنراي كه هر چيزي -1

 كند.مي آيد، وضو را باطل بيرون

و  بندن از هنر جناي يا چنرك خون آمدن بيرون -2

 است. الز  محل آن شستن كه محلي به آن رسيدن

 يانندازه منجمد بنه زردآب، آب، خون استفرا  -3

 دهان.  پري

 بنه زده تكينهيا  ،يا بر پهلو ،بر پشت خفتن -3

 شود، بيفتد. برداشته گر آنا كه چيزي

  ديوانگي -1

  مستي -2

 بيهوشي. -3

 داراي كنه بلنند در نمنازي با صنداي خنديدن -3

 باشد.  و سچده ركوع

 فاحشه.  مباشرت -2

 ذكننر شنندند، وضننو را باطننل كننه مننواردي تمننا 

 كنند.مي

به استفرا  دهان، بلغم يمقدار پرُ  اگر به  كرد 

 انندازه شوند، بنه آنها جمع ياگر همه كه طوري

؛ در : محمند رسنند، از نظنر امنا مي دهنان يپرُ 

 شود.مي باطل باشد، وضويش يكي عتهو كه صورتي

باشد وضو  يكي ؛ اگر مجلس: ابويوسف از نظر اما 

 شود.مي باطل

                                                                                                                            
و در  كرنم،  نيست، از تو طلب مغفنت م« بحق»كه بجز تو، ديدن معبودى  دهم مىنمايم، و گواهى م

 .نمايم حضورت توبه م
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 ينا تكينه بدون يا نشستن ايستادن در حال خواب

طل مسننونه يو سنجده وعركن در حال  وضنو را با

 كند.نمي

 لغس

 :غسل فرايض

 است: چيز فرض سه در غسل

 از سر تا پا.  بدن تما  شستن -1

 كردن.  در دهان آب -2

 كردن. در بيني آب -3

  :غسل سنتهاي

دسنتها را  اول كه اسنت آن غسل يدر طريقه سنت

كنرده،  پناك خويش بدن را از نجاست سپبشويد، س

 بار بشويد. را سه بدن تما  وضو كند آنگاه

 جمنع غسنل كنند، آبمي غسنل كه در محلي چنانچه

 بشويد.  غسل از اتما  خود را پس شود، پاهايمي

 مسلله:

 شده، بنر زننان بافته موهاي در بن آب رسانيدن

ارد و منرد ند آنها لزومي است. اما شكافتن فرض

 و شستن باشد، شكافتن داشته شده بافته اگر موي

 است.  فرض موها از سر تا بن تما 

 

  :كندمي را واجب غسل آنچه

ينا بنا  بنا زن باشد چه كه هر صورت به جماع -1

 نشود. مني انزال لواط( گرچه نامشروع مرد )عمل

 گي. و قاعد حيض خون انقطاع هنگا  -2

 نفاس. خون انقطاع هنگا  -3

 احتال .  -3
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نيامد و آثار  بيرون مني شد ولي احتال  اگر كسي

 بننر او واجننب نگردينند، غسننل مشنناهده هننم مننني

 شود.نمي

 حيض: و حد اكثر مدت حد اقل

حداكثر آن سنه حنيض مندت اقلحد روز  ده روز و 

 و بنراي تروز اسن چهنل نفناس حداكثر مدت .است

ته حد معيني نفاس مدت كمترين  وجود ندارد، الب

 دارد. هر زن عادت به بستگي

 كنه خنوني هرگوننه و نفناس حنيض روزهاي در طي

جنز  شود، بنهمي شمرده يا نفاس حيضد شو مشاهده

 . است شدن پاك ينشانه كه سفيد خالص خون

 دو حنيض در مينان مناه در ينك پاكي مدت حداقل

 روز كمتر يا از ده از سه آنچهت روز اس پانزده

روز بيشننتر در  و از چهننل روز بيشننتر در حننيض

 ننوع )ينك« استحاضه» شود، خون ديده نفاس، خون

كنند( مي خنونريزي زن بر اثر آن كه است بيماري

 و جمناع از نمناز، روزه مانع شود، كهمي محسوب

 يست.ن

 حنيض خنون اشدائمني از عنادت را بنيش اگر زني

 شود و آنچهمي حساب حيضوز ر يافت، تا ده ادامه

 است.  باشد، استحاضه آمده بر عادت اضافه

او  حنيض مدت شده بار حائضه اولين براي كه زني

 روز استحاضنه بر ده روز و اضافه ده در هر ماه

 آيد.شمار مي به

 پناكي مندتي اگنر انندك و نفاس حيض مدت در طي

 حسناب ينا نفناس حنيض مندت آن شود، تما  يافت

 شود.مي
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 :و نفاس حيض حكم

 سناقط طنور كلني و نفاس، به حيض نماز در حالت

ماا  روزه نيسنت. ولني الز  آن شود و قضايمي  دائ

طي واجب آن قضاي شود، بلكهنمي ساقط  اسنت. در 

 اما در حالت است حرا  همخوابي و نفاس حيض مدت

 نيست.  حرا  استحاضه

 منقطع حيض خون روز هد شدن از تما  قبل چنانچه

ست.  حنالل نكند، جمناع غسل زن شد، تا زماني ني

 تنا حنين حنيض خنون انقطاع از وقت كه مگر اين

 جمناع بگنذرد، آنگناه نماز كامنل يك وقت جماع

 هم از غسل روز قبل ده شدن از تما  و پس رواست

 بعد از غسل كه است بهتر آن ولي جايز است جماع

 گيرد. انجا  جماع عمل

 مسلله:

 ،قنرآن و جنابنت، خوانندن و نفاس حيض در حالت

 قنرآن كعبه، َمنس خانه در مسجد، طواف شدن داخل

وضنو بي و شخص و غالف، جايز نيست پوش دونب کريم

 بزند.  دست قرآن به و غالف پرده نبايد بدون هم

  :نجاست بيان

 است: بر دو قسم نجاست

 غليظه. نجاست -1

 خفيفه. نجاست -2

 :فهخفي نجاست

 حنالل )سبك( مانند ادرار جنانوران خفيفه نجاست

 گوشت. حرا  پرندگان گوشت، مدفوع
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 :غليظه نجاست

 مانننند ادرار انسننان )سنننگين( غليظننه نجاسننت

 باشند( ادرار جنانوران هنم كوچنك يبچه )اگرچه

 و مني. چهارپايان، مشروب گوشت، مدفوع حرا 

و  خانگي جز مرغان گوشت، به حالل پرندگان مدفوع

 است. پاك مرغابي

 :غليظه نجاست حكم

هم مقندار ينك كنه است آن يظهغل نجاست حكم  در

 رقينق در صنورت دست كف مساحت ياندازه به ييعن

مقندار  ندار بنود و جر  غلظت و در صورت ،1بودن

 از آن و بنيش ،اسنت معناف 2عدد ماش چهار و نيم

 نماز است. و مانع نجس

با  مقدار فنوق هب اگر نجاستي اما در هر صورت

 كند.مي را نجس آب شود مخلوط آب

 :حيوانات يخورده پس

 و ديگر جانوران ،و موش ،گربه غذاي يباقيمانده

اسننت.  مكننروه گوشننت حننرا  و پرننندگان خننانگي

ماننند:  گوشنت حرا  حيوانات غذاي  يباقيمانده

 است. نجس خوك، سگ، و غيره

باشد( و  كافر هم )گرچه انسان غذاي يباقيمانده

سب گوشنت حالل جانوران كهزی چي يباقيمانده  و ا

منذكور و  جانوران عرق اند، همچنينخورده از آن

 است.  پاك استر و اال 

 مسلله:

                                                 
  .منبع سانتيمتن شش مساحت به - 1

 .گنام  3/32 شنع  مثقال يك وز  به - 2
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 پارچنه روي ادرار كه هبسيار ريز و ذرات قطرات

 است. شوند، معاف و يا ريخته پاشيده يا لباس

  :آن آبها و حكم انواع

 هستند: آبها بر دو قسم

 خالص. مطلق آب -1

 مقيد و ناخالص. آب -2

كهمي گفته آبي به مطلق آب  بنا آن طهنارت شود 

 باشد: مي نوع و بر شش جايز است

 باران. آب -1

 دريا. آب -2

 ها.نهر و جوي آب -3

 آيد. دست به و يخ برف شدن از ذوب كه آبي -3

 ها.شمهچ آب -1

 چاهها.  آب -2

 طهنارت شود كهمي گفته آبي به مقيد يا مضاف آب

 ها، آبميوه آب جايز نيست. مانند: انواع با آن

 آنها. و برگ درختان

مانند خناك،  چيز پاكي مطلق با آب كه در صورتي

و  شنود و رقنت مخلنوط غينرهو  صابون، زعفنران

جنايز  ببنرد، وضنو بنا آن را از بين آب جريان

ينا دو  كيلنو آب در يك كيلو گالب يك نيست. مثالا 

 آب شود، يا نا  مخلوط ليتر آب در يك كيلو گالب

و  دور شود، مانند آش، شوربا، گالب، سركه از آن

 بنا چننين وضنو و غسنل هنم صورت در اين غيره

يا ديگنر  پارچه چنانچه نيست. ولي صحيح آبهايي

 شود.مي شود، پاك شسته فوق چيز نجسي، با آبهاي
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 :جاري آب

در آن، يا  نجاست كثير از افتادن و آب جاري آب

رننگ، منزه، و  كه در صورتي بر نجاست عبور آب

 شود.نمي ظاهر نشود، نجس در آن نجاست بوي

 مسلله:

 سنينج يا ديگر حينوان آب، سگ اگر در نهر كوچك

كنرد، ينا عبنور مي آن از روي بود و آب افتاده

شت ساختمان، شيء نجسي با ناودان متصل  قرار دا

كنرد، در عبور مي آن از روي ساختمان با  آب كه

ست نجس حيوان از روي اكثر آب كه صورتي  يا نجا

 است. شود وگرنه، پاكمي نجس بگذرد، آب

 :راكد آب

 نجاست اگر كثير و بسيار باشد از وقوع راكد آب

 باشنند نجننس شننود و اگننر قليننلنمي در آن، نجننس

 .1شودمي

 :در چاه حيوان افتادن

 افتاد و بناد كنرد و قطعنه در چاه اگر جانوري

گر  كشيده چاه آب شد، بايد تما  قطعه شنود و ا

 جانور بزرگ نشد، چنانچه ريزه باد نكرد و ريزه

و  مانننند شننتر، گوسننفند، انسننان، گربننه تاسنن

سط چاه آب امثالهم، تما   را بكشند و اگنر متو

تا  و غيره، چهنل باشد مانند كبوتر، مر  دلنو 

ماننند  اسنت شود و اگر كوچك كشيده دلو آب شصت

 دلنو كشنيده دلو تنا سني بيست و امثاله گنجشك

                                                 
و اگرن   كثيرن اسرت      بنس ،  ب متن منبع  23/2مق ار به  ب يا مجتمع حوض كل مساحت چنانچه - 1

 است. باش ، قليل از    كمتن
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شك شود. سنه  . وهللاكبنوتر را دارد ينك حكنم گنج

 .اعلم

 مسأله:

 و خراشيدن باشد با ماليدن و خشك اگر غليظ مني

شنود.  شود و اگر تنر باشند بايند شسنتهمي پاك

باشند  و سخت سفت كه چيزي شمشير، چاقو و هر آن

 پناك و زمنين خناك بنر روي و ماليندن با مسنح

 شود.مي

ند شنو مفروش، اگر نجنس زمين، ديوار، آجر، خشت

بنر آنهنا  از نجاست شوند و اثري خشك در صورتي

 شوند، اما بنرايمي نماز پاك نماند، براي باقي

و  غينر مقطنوع و گيناه نيسنتند.درخت پاك تيمم

 شوند.مي پاك با شستن مقطوع

 مسأله:

شنود  ظاهر و نمودار باشد بايد شسته كه نجاستي

و  اسنت پناك آنگاه شود، زايل عينش كه طوري به

ند  بناقي اگر بعد از شستن، اثر آن بمانند مان

 ندارد. اشكالي و غيره خون

تنا  را سه ظاهر و نمودار نباشد، آن كه نجاستي

 شنود. مندفوعمي پناك آنگناهست بار بايد ش هفت

 و خاكستر شود، پاك سوخته كه در صورتي حيوانات

مك در نجسي است. اگر حيوان  نمكزار افتناد و ن

 است. گرديد، پاك

 شود. مي پاك كردن با رنگ نجس حيوان پوست

  :تيمم

زينر جنايز  با شنرايط وضو و غسل  جاي به تيمم

 است:

 آب دوري سنبب به آب يبر استفاده دسترسي عد  -1

 چهار هزار قد . ياندازه به
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 استفاده بواسطه آن يا شدت بيماري ترس احساس -2

 از آب. 

 در محنل ايدرنده يا وجود حيوان از دشمن ترس -3

 آب. 

يا وجنود  از چاه آب كشيدن وسائل نشدن فراهم -3

 شرعي. ديگر عذر موجه

 زمنين از جننس كه جايز اسنت چيزي بر آن تيمم

باشد. مانند خاك، رينگ، كلنوخ،  هم و پاك بوده

 و غيره. چ، آهك، گ سنگ

  :تيمم فرايض

 است: چيز فرض سه در تيمم

 كردن. نيت -1

 و يكبار بر تمنا  زدن را بر زمين هر دو دست -2

 ماليدن. و چهره صورت

و دسنتها را تنا  زدن را بر زمنين هر دو دست -3

 ماليدن. آرنج

و  يا كمتنر از آن، از دسنت ناخن اگر مقدار يك

 نشنده مالينده بر آن، دست بماند كه قيبا صورت

 نيست. صحيح باشد، تيمم

آورد  را بيرون بايد انگشتر و ساعت تيمم هنگا 

 نمود. را خالل و انگشتان

 مسلله:

 و بنا ينك جايز اسنت نماز هم از وقت قبل تيمم

 بخوانند، صنحيح و نفنل هر چند نماز فنرض تيمم

 است.

 مسلله:

كنرد،  حاصنل تواننايي بنر آب از تنيمم اگر پس

 نمناز، آب شنود. و اگنر در وسنطمي باطل تيممش

طل كنرده شروع با تيمم كه ميسر شد، نمازي  با

 شود.مي
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 مسلله:

 بنراي باشند و آب نجنس كسي و لباس بدن چنانچه

 به هم پاكي ميسر نشود و ديگر لباس نجاست رفع

 باشند، خوانندن نداشنته عنورت دنپوشي ياندازه

 است. نجاستها صحيح نماز با همان
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 ةالصلو كتاب

و  ،اسنت اسنال  و اساسي مهم از اركان نماز يكي

 از حيض پاك بر هر فرد مسلمان، عاقل، بالغ، كه

 است. باشد، فرض و نفاس

 مسلله:

 انسان يآن، بر عهده وقت رسيدن محض هر نماز به

 شند، ينا كنودكي مسلمان شود. اگر كافريمي الز 

مقدار  آمد و به هوش به ايگشت، يا ديوانه بالغ

بنود،  نماز باقي آن از وقت تكبير تحريمه گفتن

 حنيض خون از قطع شود. پسمي فرض نماز بر وي آن

سل به اگر وقت و نفاس  و گفنتن كنردن مقندار غ

 نماز نينز بنر وي باشد، آن باقي تكبير تحريمه

 شود.مي فرض

  :نماز اوقات

 تنا طلنوع صنادق صنبح نماز فجر از طلوع وقت -1

 است.  آفتاب

؛ بعند از : اعظنم نماز ظهر از نظر اما  وقت -2

به يسنايه تا اينكه است آفتاب زوال  هنر چينز 

ي( اصنل ياز سنايه )بندون دو برابر آن ياندازه

 برابر آن.  تا يك برسد و از نظر صاحبين

دو  ظهر )بر اساس وقت نماز عصر از پايان وقت -3

 ننور شندن و كنم زرد شندن نظر فوق( تا هنگنا 

غروب پس از آن كه است آفتاب  كامنل، وقنت تنا 

 موقع در آن نمازي شود و هيچگونهمي شروع مكروه

هت روز كنه نمگر عصنر همنا نيست صحيح  بنا كرا

 شود. ادأ مي تحريمي

 شنفق تا غنروب آفتاب از غروب نماز مغرب وقت -3

 ؛ تنا غنروب: اعظنم و از نظر اما  است رنگ سرخ
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 سنتارگان كه تا وقتي تلخير آن سفيد. ليكن شفق

 است. شوند، مكروه و انبوه نمايان

هنر  طبق مغرب وقت از پايان نماز عشل پس وقت -1

تر  طلوع دو نظريه، تا هنگا  فجراسنت. نمناز و

 نيز تا طلنوع شود و وقتشمي بعد از عشل خوانده

فجر  تا طلوع تلخير آن فجر امتداد دارد. البته

 است. تحريمي مكروه

شل  تلخير نماز ظهر در تابستان و تلخير نماز ع

 از روشنايي پس نماز صبح خواندن شب اول تا ثلث

 خواننده مسننون با قرائنت كه هوا، بطوري كامل

 فاسد شود، بناز بنا قرائنت كه شود و در صورتي

 است.  باشد، مستحب ممكن آن اداي مسنون

 نظنر بننده بنه وقت نمازها در اول يبقيه اداي

در  منرد  شنركت تنلخير جهنت بهتر است. انندكي

 د.ندار اشكالي جماعت

 )قنرار گنرفتن و استوأ شمس آفتاب طلوع  هنگا 

 آفتاب النهار هر منطقه( و غروب خورشيد بر نصف

و  تنالوت يسنجده اداي نمنازي هيچ جايز خواندن

 نيست. نماز جنازه

 اسنتثناي به صادق صبح بعد از طلوع نوافل اداي

 و پيش آفتاب و بعد نماز عصر تا غروب ،فجر سنت

نمناز  قضاي است. البته مكروه هم از نماز مغرب

 جايز است. اوقات در اين

 مسلله:

ها  ادا و قضناي بنراي و اقامه اذان گفتن نماز

 بنراي اذان اسنت. تنرك معنروف آن و روش مسنون

نمنناز  در خانننه و هننر كننس اسننت مسننافر مكننروه

 است. كافي برايش محله خواند اذانمي

  :نماز شرايط

 باشند: مي ترتيب نماز بدين شرايط
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و  حقيقني نمنازگزار از نجاسنت بدن بودن پاك -1

 گرديد. بيان قبالا  آن شرح كه آنگونه حكمي

 نماز.  و مكان لباس بودن پاك -2

 قبله. استقبال -3

 عورت. پوشاندن -3

نو و عنو زيرتا  مرد از ناف عورت  يز  رتزا كن

 و قسنمت و شنكم زانو، سينه زيرتا  از ناف نيز

 خانواده زن بدن و تما  ،است عورت كنيز هم پشت

 و هر دو مچ دست و هر دو كف مگر صورت است عورت

ها  پوشناندن ضنرورت سنبب به پا كه و كفهاي آن

 ندارد. لزومي

 مسلله:

 منرد ينا زن عورت از اعضاي عضوي چهار  اگر يك

شننود. باشنند، نمنناز فاسنند مي در نمنناز برهنننه

 ينك هستند و چنانچه عضو مستقلي يك زن گيسوهاي

 شود.باشد نماز فاسد مي برهنه آن چهار 

 مسلله:

ند  با صنداي زن و چنانچه است عورت زن صداي بل

 شود.مي باطل بخواند نمازش در نماز قرائت

 مسلله:

 مقندار پوشناندن به و لباسي را پارچه ر كسياگ

 جايز است. نشود، نماز او برهنه ميسر عورت

 مسلله:

 دانستنبود و نمي معلو  كسي براي قبله اگر جهت

 نماز بخواند، بايد بينديشيد، سپس طرف كدا  به

گر بندون نظنرش طبق تفكنر و  نمناز بخوانند، ا

 نيست. صحيح كرد، نمازش انديشه، نماز را شروع

 مسلله:

شمن تنرس سبب به اگر شخصي ثر  از د ينا بنر ا

هر  كند، به قبله جانب تواند رو بهبيماري، نمي

 نماز بخواند.  است ممكن سو كه
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بر چهارپا،  در صحرا و بيابان نماز نفل خواندن

انند، در حركت كنه هنر سنمتي ماشين، موتور، به

 نباشد. هم قبله جانب رو به ، گرچهجايز است

 :در نماز نيت

ماز  اداي است. بنراي نماز نيت از شرايط يكي ن

 ،جنايز اسنت هنم مطلق و تراويح، نيت نفل، سنت

مه و وتر، همزمان فرض براي ولي  با تكبير تحري

بداند  قطعاا  كه صورت شود. بدين تعيين بايد نيت

يد  خواند. مقتندير يا عصر را مينماز ظه كه با

 را بكند، امنا نينت سر اما  پشت اقتدأ به نيت

 نيست. الز  تعداد ركعات

  :نماز اركان

 نماز عبارتند از: داخل فرايض

 تكبير تحريمه

 اخيره هقعد

ظهنر، عصنر،  فجر و چهار ركعنت بعد از دو ركعت

بعد از هر  و وتر و مغرب ركعت عشل و بعد از سه

 است.  فرض نفل، نشستن دو ركعت

 :قرآن قرائت خواندن

 پنجگاننه از نمازهاي در دو ركعت قرائت خواندن

 فنرض نفنل وتر و در هر ركعنت ركعت و در هر سه

 است. 

 :قيا ، ركوع، سجده

ما  و ايسنتادن ركوع، سجده  ركعنات، فنرض در ت

 است. 
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 :و پيشاني بيني گذاشتن

و  پيشناني نماز گذاشنتن و اركان از فرايض يكي

 بها بنابر ضرورت، اكتف ولي است نبر زمي بيني

 جايز است. دو هم از آن يكي

 :مقدار قرائت

 در نمناز از نظنر امنا  آينه يك حداقل خواندن

 سنه خوانندن و از نظر صناحبين است ؛ فرض: اعظم

 يآيه قدر سه به كه بزرگ يآيه يا يك كوچك يآيه

 است. باشد، فرض كوچك

  :نماز در اركان ترتيب

 :كنه اسنت فرض گونه نماز بدين در اركان ترتيب

 يخود ادأ گردد، مگر سجده بايد در محل هر ركني

شند،  فرامنوش سجده يك اگر در ركعتي دو . يعني

را در  شنده امنوشفر يشود و سجدهنماز فاسد نمي

سنهو بجنا  يسنجده بايد قضا كرد، سپس دو  ركعت

 آورد.

 تشهد در آن، نيز خوانندن و خواندن اولي يقعده

 پاينان اسنت. بنه واجنب اخينرهه تشهد در قعند

 واجنب هم« عليكم السال » ينماز با جمله رساندن

 است.

  :نماز واجبات

 است: چيز واجب در نماز پانزده

 فاتحه. قرائت -1

 كوچنك يآيه يا سه طويله يآيه يا يك سوره ضم -2

و وتنر و در دو  نفنل ركعنات در تما  با فاتحه

 از فرايض. اول ركعت

 از نماز. اول در دو ركعت قرائت خواندن -3

 در سجده. ترتيب رعايت -3
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 خاطر. با اطمينان اركان اداي -1

 بعد از ركوع(. ايستادن )راست« هَقومَ » -2

 هر دو سجده.( ميان نشستن )درست« َجَلسَه» -3

 اولي. يقعده -3

 اولي. يتشهد در قعده خواندن -2

تنلخير  و بندون سر هم پشت اركان بجا آوردن -13

نمود  سجده كرد يا سه دوبار ركوع اگر شخصي )پس

سنهو  يد، سنجدهدرود خوان يا بعد از تشهد اولي

 شود(.مي الز  بر وي

 اخيره. يتشهد در قعده خواندن -11

 در دو ركعنت اما  بلند براي با صداي قرائت -12

و  ،و عينندين ،و جمعننه ،و عشننل ،و مغننرب ،فجننر

 روز. و نوافل ،و عصر ،در ظهر خواندن آهسته

 السنال » نمناز بنا لفنظ رسناندن پاينان به -13

 «.معليك

 در وتر. قنوت دعاي خواندن -13

 عيدين. تكبيرات -11

 :و واجب فرض فرق

فنرض،  از ترك كه است اين و واجب فرض ميان فرق

 در صننورت واجننب شننود و از تننركمي نمنناز باطننل

 شنود و نمناز صنحيحمي سهو الز  يفراموشي، سجده

 ا عمنداا ر سهو نكرد يا واجبني يو اگر سجده است

 است. نماز واجب كرد برگرداندن ترك

 مسلله:

دو  بعند از سنال  كه است سهو اين يسجده يطريقه

هنر  كند و تشهد، درود و دعا بخواند و به سجده

 گويد. سال  دو جانب
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و  سهو كرد جنايز اسنت يسجده از سال  و اگر قبل

 ترك سنهواا  متعنددي نمناز، واجبنات اگر در يك

 است. سهو كافي ييكبار سجده گرديد، اداي

سهو كند و اگر  ياز اما ، سجده پيروي به مسبوق

سنهو  يسجده دوباره سهو رفتود نماز خ يدر بقيه

 كند.

 :نماز با جماعت

 بنه )نزدينك كندهمؤ سننت نماز با جماعنت اداي

 فجنر كنه سنتهاي خواندن اگر در حين واجب( است

بود،  جماعت فوت سنتها هستند، احتمال كدترينمؤ

 شد.  شريك كرد و در جماعت سنتها را بايد ترك

 مسلله:

 را پيشه نماز با جماعت ترك ايمحله اهل چنانچه

نشندند،  هندايت كردند و با ارشاد و راهنمنايي

 با آنها بايد جهاد نمود.  اسالمي قوانين طبق

 زن امنا  گرچنه زنان براي نماز با جماعت اداي

 است. باشد، مكروه

 :امامت مستحق

 مسنايل به كه است كسي شدن اما  تر برايشايسته

تر و دانناتر باشند. آگاه از بقيه شرع و احكا 

 هنم فقهني از احكنا  كنه قاري بعد از آن، شخص

 باشد. داشته كامل اطالع

 شود. جماعت اما  كه است مكروه سقفا براي

 و ُأمٍّي ،كنودك زن بنالغ، بنه مرد قاري اقتداي

سي بلد نيست( و اقتداي هيچ از قرآن كه )كسي  ك

 كنه سنر كسني بخواند پشت خواهد نماز فرضمي كه

 را دارد، جايز نيست. نماز نفل قصد خواندن
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از  كنه كساني جماعت تواند اما نمي يأمّ  همچنين

لد  كنه بلد نيستند و كسنانيزی چي نظر قرائت ب

 هستند، بشود.

سر  نماز بخوانند پشنت ايستاده كه نماز كساني

شت كه و نماز كسي نشسته كه امامي  وضنو دارد پ

 جايز است. كرده تيمم كه سر كسي

 سر اشناره كند پشتمي و سجده ركوع كه نماز كسي

 جايز نيست. كننده

 مسلله:

بر  راسنت نفر باشد در سمت يك اگر مقتدي و برا

بايستد و اگر دو نفر يا بيشتر باشند،  با اما 

 بايستند. سر اما  پشت

گر  اسنت مكنروه از صف تنها بيرون ايستادن و ا

 گردد.مي باطل باشد نمازش مقد  از اما  مقتدي

 :تذكر

 حضنرت كهبسيار دارد. چنان ثواب نماز با جماعت

 آن كنند، كنهمي روايت از پيامبر اكر   انس 

 ثواب يك اشنماز مرد در خانه»فرمودند:   حضرت

 ثواب و پنج بيست دارد و نماز او در مسجد محله

سجد  پانصد ثنواب و در مسجد جامع ،دارد و در م

ني د منو در مسج ،دارد هزار ثواب يك اقصي  )يع

جد و در مسنن ،هننزار ثننواب مسننجد نبننوي( پنجنناه

 .«دارد يكصد هزار ثواب الحرا 

 خوانده نماز با جماعت بايد كوشيد تا هميشه پس

 شود.

  :نماز اداي چگونگي

كه:  است گونه نماز بدين خواندن يدر طريقه سنت

 اقامه شود وقتي اقامه شود، سپس داده اذان اوالا 

برخيزد و  اما  :گويدمي« الصلوة علي حي» كننده
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 شود هر دو دسنتمي گفته« الصلوة قد قامت» وقتي

ير  گنوش يرا تنا نرمنه خويش ند كنند و تكب بل

نگ از تكبير اما ، مقتندي و پس ،بگويد  بنال در

 زير نناف چپ را بر دست راست تكبير گويد و دست

بلنند كنند و  را تنا دوش دستهر دو  بنهد و زن

و  امنا  سنپس ،ببندد سينه خود را باالي دستهاي

 را آهسننته« اللهننم سننبحانَ » منفننرد و مقتنندي

 هللاعوذبا گذشته ركعات در قضاي بخوانند و مسبوق

 نخواند. بخواند و مقتدي را آهسته هللاو بسم

تنهننا نمنناز  كننه و منفننرد )كسنني امننا  آنگنناه

و منفنرد و  امنا  سپسد بخوانن واند( فاتحهخمي

و  امنا  بگوينند، آنگناه را آهسته آمين مقتدي

 كنند. ديگر ضم ايسوره فاتحه يمنفرد با سوره

 :در قرائت سنت

و  بنودن مقيم در حالت كه است آن در قرائت سنت

 طنوال»خناطر، در نمناز فجنر و ظهنر،  اطمينان

بنروج( در  يتنا سنوره حجنرات يوره)از س« مفصل

 بروج ي)از سوره« مفصل اوساط»نماز عصر و عشل، 

ها قصار سوره يكن( و در نماز مغرب لم يتا سوره

 بدين شود ولي تا آخر قرآن( خوانده يكن )از لم

نيست.  مسنون كردن و عمل گرفتن الز  هميشه صورت

نمنناز فجننر  در گنناهي  زيننرا پيننامبر اكننر 

 و گاهي ،خواندندعوذ( ميأ )هر دو قل« معوذتين»

و « الننجم» يو سنوره« طه» يسوره در نماز مغرب

 اگر مقتديها فار  خواندند. پسرا مي« المرسلت»

 اشنكالي طوينل قرائنت هستند، خوانندن و مشتاق

 ندارد.

 در نماز فجر در يك ابوبكر صديق  حضرت كهچنان

حضنرت در دو  را خواند و آن« بقره» يسورهعت رك

 را خواندنند و حضنرت« اعراف» يسوره مغرب ركعت
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را « يوسنف» ياكثنر سنوره ركعنت در يك  عثمان

 خواند.مي

ست الز  مقتنديان حال وجود رعايت با اين ولي  ا

متنفر  از جماعت زمان، تا مرد  در اين خصوص به

 نشوند.

 يدر نماز عشنل سنوره شب يك جبل  معاذبن رتحض

ننزد پينامبر  نفر از مقتديان خواند يك« بقره»

معناذ!  اي»فرمودند:  حضرت شد، آن شاكي اكر  

انندازي؟ مي و معصنيت را در فتننه مگر تو مرد 

م" و "الشنمس" و اس "سبح همچون مختصري هايسوره

 .«مانند آنها بخوان

 يسنوره« جمعه»در نماز فجر روز  اكر  پيامبر 

 خواندنند. پنسرا مي« دهر» يو سوره« سجده الم»

 اينن گناهي در نماز فجر روز جمعنه كه است سنت

 شوند.  خوانده ها همسوره

و  بايد سناكت است قرائت مشغول اما  كه هنگامي

 اگنر آينات بنود. در نوافنلا  ام قرائت متوجه

شوند، دعا، اسنتغفار و  و ترهيب، خوانده غيبتر

 است. سنت بهشت درخواست و از دوزخ خواستن پناه

 ركوع به شود، تكبير گويان فار  از قرائت وقتي

 خود را با هر دو دسننت هر زانوي رود و در ركوع

دارد و  نگناه را گشناده بگيرد و انگشتان محكم

 نسنبت كمر برابر كند و به خود را با سر و پشت

نمايند و  رننگد در قينا ، در ركنوع كردن درنگ

 گويد. 1«الَعِظيم ب يَ رَ  سُبَحانَ »

و  اسنت سننت  در ركنوع بنار تسنبيح سه حد اقل

 عندد طناق ندارد. اما رعاينت اشكالي بيشتر هم

نههر چند بار مي كند يعني  گويند، فنرد گويند 

رود، زينرا  ركنوع بنه از اما بعد  جفت. مقتدي

                                                 
 .پنوردگار بزرگم پاك و منزّه است - 1
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 اركان، حنرا  در تما  از اما  مقتدي جلو رفتن

 است. 

 ِلَمنن هللُ ا سَنِمعَ »سر را بلنند كنرده،  اما  آنگاه

 2«الَحمندُ  کَ َلنا َربَّنن» و منفرد هنم ،گويد 1«َحِمَدهُ 

 هر دو را گويد. اما  گويد و از نظر صاحبين

 كنه صنورت رود، بدين سجده به تكبير گويان سپس

را  هنر دو دسنت سپس هر دو زانو را گذاشته اول

هر دو دستها قنرار  را ميان و پيشاني بيني سپس

 بسنوي چسنبانده هنم را بنه دست دهد و انگشتان

 طنرف پاها را بنه قرار دهد. نيز انگشتان قبله

 سازد. متوجه قبله

را  را از پهلو، شنكم بازوها سجده مرد در حالت

 دور نگه را از زمين دستاع و ساق، و ذر از ران

 هنم اعضنا را بنه همنه اين در سجده دارد و زن

كنند و  و ركوع، سنجده قيا  نسبت بچسباند و به

بنار  سنه بخوانند و حنداقل را طاق سجده تسبيح

ند  عجلنه تسنبيح است. در خواندن سنت تسبيح نك

ير  بخواند. سپس و اطمينان با آهستگي بلكه تكب

 بنا اطميننان بلند كنرده سر را از سجده گويان

 دعا را بخواند.  اين بنشيند و در نوافل

«َِْ َِ َْ دََدوْمفَه ِْ دََدوْمزأْقَِ ِْ َُاَفَِ دََد ِْ َن َْ لهأ ْْ دََدو ِْ دََدوْهَ َن ِْ َِ ُْ ََدوْمَه ِْ ََه َْ َِ  .3«وهُ دأُ َوْغ

 كه صنورت بلند شود، بندين گويانتكبير  آنگاه

هنر دو  بردارد و سنپس را از سجده سر خويش اوالا 

 طور مستقيم و به و بعد زانوها را برداشته دست

                                                 
 .اهلل شني  و قبول كند ستايش كسى را كه او را ستايش نمود - 1

 از    توست. پنوردگارا! حم  و ستايش - 2

هاى منا جبنا  كن، و بره مرن عافيرت و    ه ايت كن، كوتاهى بار الها! منا ببخش. به من رحم كن، منا - 3

 .رزق عطا كن، و مقامم را رفيع گندا 
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ادأ  اول را مانننند ركعننت دو  بايسننتد و ركعننت

 دو ، ثنل و تعوذ نيست. در ركعت كند. البته

 را پهنن چپ شود، پاي تما  دو  ركعت كه هنگامي

 كنرده را قنائم راسنت بنشنيند و پناي كند روي

سنازد  متوجه قبله سوي هر دو پا را به انگشتان

 دو انگشت گذاشته را بر هر دو ران و هر دو دست

كند و يا  را گره راست از دست« بنصر»و « خنصر»

شت را حلقنه و ابها  وسطي انگشت  نمايند و انگ

دارد و تشننهد بخواننند.  نگننه گشننادهرا  شننهادت

 اشناره شهادت با انگشت شهادت كلمه گفتن هنگا 

له طرف را به راست هر دو دست كند. انگشتان  قب

ند  فقط اولي يكند و در قعده متوجه تشنهد بخوا

 سنو  ركعنت سنوي بنه بعد از آن، تكبير گوينان

هار  سنو  برخيزد و در ركعنت  يسنوره طفقن و چ

 كنه بخواند هنگنامي را آهسته« هللابسم»با  فاتحه

را  اخينره يشنود، قعنده فنار  چهنار  از ركعت

 جا آورد و بعد از خواندن به أولي يمانند قعده

در  كنه مانند دعاهنايي تشهد، درود بخواند سپس

انند، دعنا كنند منلثوره، منقول يو أدعيه قرآن

 سازد: ورد زبان دعا را هميشه اين بخصوص

ُأهْ ذأَبَه ََ» اَودََدَأ َْ َيهْيَاَوههُ  َُ َِهَ َوْه هْ ََفتهْ ُأْ ذأََبَ َََ ََدََدَأ ََُذوَ َوْهَقْل َ ْ ُأْ ذأََبَ َََ ََأ ِْ َِهَ َوهُ دأُ ََلنِّ هْ ََفتهْ َََ
َََْْ َُ ْأَثَ َدوه َُ َ َوه ُأْ ذأََبَ َََ ََأ ِْ اَتدَوهُ دأُ ََلنِّ َُ َُ َياََدوْه ْْ َُ  .1«مََوْه

 دهد. خاتمه نمازش گويد و به سال  آنگاه

خود بنشنيند  چپ بر نشيمنگاه در هر دو قعده زن

 آورد. بيرون راست و هر دو پا را از جانب
تنها نماز  كه لذا كسي دعا هست نوع يك سال  چون

در  كند و اما  را نيت مالئكه خويش خواند سال مي

                                                 
بنم. بار الها! من ى زن گى و منگ به تو پناه مىى مسيح دجّال، و فتنهالهى! من از عذاب قبن، و از فتنه - 1

 . ورماز گناه و زيا ، به تو پناه مى
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كند و  سو را نيت آن و مقتديان الئكهخود، م سال 

را  و آنهنايي و اما  خود، مالئكه در سال  مقتدي

 كند.  او قرار دارند، نيت در طرف كه

نمناز را  كند هميشنه خواند سعينماز مي كه كسي

نكند و در  ادا كند. عجله تما وع و خض با خشوع

جز  د و بنهباشن سجده بر محل قيا ، نگاهش حين

 نكند. ديگر را نگاه سجده، جاي جاي

 :فاطمي تسبيحات

 را بنا تسنبيحات الكرسنيبار آية يك از سال  پس

زهرا  يفاطمه رسول به حضرت كه )تسبيحاتي فاطمي

 بخواند:  گونه دادند( بدين عنها تعليم هللا رضي

 بار؛ و سه سي« هللا سبحان»

 بار؛ وسه سي« هللالحمد»

 چهار بار؛ سي« اكبر هللا»

« ََ َقَههههَ ُْه   ِْ ههه ََِّشههه َ أ َُ َههه  هههَ َ ههه أدََدهأ ُْ َْ ِأَوْه ََدهَههه ْ ههه أ ُأ ِأَوْه ِأدَهَههه َََُْ َهَههه َشههه َدْههههَ شأَ ََ ََأ َََِل َُو َلهَههه ََ »1. 

 باريك

  :در نماز َحَدث آمدن پيش

وضنو  يكنننده باطنل كه )چيزي را َحَدثي اگر كسي

شنود،  آيد، از نمناز خنارج نماز پيشباشد( در 

دهد، وضو  انجا  بزند يا كاري حرفي اينكه بدون

خواننده، نمناز مي اول كنه محلي به فوراا  گرفته

 نمنناز بنننل كننند )يعننني برگننردد و بننر همننان

 كنه نماز را بخوانند( و در صنورتي يباقيمانده

 است. نماز بهتر  خواند، برگرداندنتنها نماز مي

                                                 
ى نيست، شنيكى ن ارد، پادشاهى از   ِ اوست، ستايش شايسته اوسرت، و  بجز اهلل يدانه، ديدن معبود - 1

 .او بن هن چيز تواناست
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 از نمناز بنراي خنروج باشد، هنگا  و اگر اما 

كند و وضو گرفتنه، برگنردد  تعيين خود جانشيني

 با مقتديها بايستد.

آمد، برود وضو بگيرد و  پيش را حدثي اگر مقتدي

 كنه باز گردد و هر چند ركعنتود خ اول مكان به

 ادأ نمايند سنپس قرائت است، بدون خوانده اما 

 از نمناز فنار  شود و اگر امنا  شريك با اما 

 اول مكنان بنه اختيار دارد كه بود، مقتدي شده

 يبقينه وضو گرفته كه جايي خود برگردد يا همان

خود را در  عمداا  كسي كند. چنانچه نماز را تما 

 شود.فاسد مي وضو كرد، نمازشنماز بي

شد، ينا بنا  يا احتال  در نماز ديوانه اگر كسي

بر  نماز است مانع كه بلند خنديد، نجاستي صداي

 گمنان رسنيد ينا بنه وي به افتاد، يا زخمي وي

از  رفنت، ينا بينرون از مسجد بيرون وضو شدنبي

كه معلو  آمد، سپس بيرون مسجد از حد صفوف  شد 

ين بوده، در تمنا  محض ظن و اين وضو نشدهبي  ا

 شود و بايد نماز را اعادهصورتها نماز فاسد مي

 صفها بيرون ياز مسجد يا محوطه بكند. و چنانچه

 نماز بنل كند.  تواند بر هماننرفت، مي

آمد، برود وضو بگيرد  پيش اگر بعد از تشهد َحَدث

 بدهد. و برگردد سال 

از  وضنو سناختخود را بي اگر بعد از تشهد عمداا 

 سناقط نمناز از وي آن ؛ فرضنيت: اعظم ا نظر ام

 است. ادا شده شود و نمازشمي

 :گانهدوازده معروف مسائل

 از سننال ، تننيمم اگننر بعنند از تشننهد و قبننل -1

 كرد؛ حاصل توانايي از آب بر استفاده ايكننده

را  اييناد نداشنت، سنوره قرائنت كنه يا كسي -2

 آموخت؛
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 برهنگني نماز را در حالنت كه ايبرهنه يا به -3

 رسيد؛ ايخواند، پارچهمي

 تواننايي و سنجده بر ركوع ايكننده يا اشاره -3

 كرد؛ حاصل

 شد؛ ها تما موزه مسح يا مدت -1

از پنا  كنم عمل انجا  ها را از طريقيا موزه -2

 كشيد؛ بيرون

 ينادش بنه ايشنده نماز فنوت ترتيبي يا صاحب -3

 آمد؛

بخوانند  داند چنهنمي را كه كسي قاري يا شخص -3

 نمود؛ تعيين خويش )ُامي( جانشين

 كرد؛ در نماز فجر طلوع يا آفتاب -2

 رسيد؛ پايان به ظهر نماز جمعه يا وقت -13

 يافت؛ رهايي خويش العذر از معذوريتيا صاحب -11

 افتاد؛  خمز بر اثر بهبودي يا باند زخم -12

اعظنم؛  از نظر اما  شده بيان صورتهاي در تما 

از نمناز  آمندن شود، زيرا بينرونمي نماز باطل

ظر  شنخص بايد با عمل نمنازگزار باشند. و از ن

 شود.نمي باطل صاحبين

 مسلله:

وضنو شند و بي ينا سنجده ركوع در حالت اگر كسي

 ايو سنجده وعنماز بنل كند، ركن بر همان خواست

نمايد و اگر  وضو گرديده، اعادهبي در آن را كه

 يك آمند كنه ينادش يا سجده، به ركوع در حالت

تي يا سنجدة گرديده ترك اول از ركعت سجده  تالو

لي شنده فراموش شده، سجدة فوت  را قضنل كنند و

 است. مستحب هم سجده اين اعادة
وضنو بي باشد و امنا  مقتدي يك داراي اگر اما 

قائم خود بهدی مقت شود همان  امنا  مقنا  خود 
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شد  ينا كنودك زن شود و اگر مقتنديمي تعيين با

 شود.مي هر دو باطل و مقتدي نماز اما 

امنا ،  كنه از مذهب، در صورتي روايت يك و طبق

شين را رسنماا  يا كودك زن آن  تعينين خنويش جان

 شود.فاسد نمي نكند، نماز اما 

 مسلله:

ست قرائت در خواندن اگر اما   گير كرد و نتوان

مقندار  بنه كه دهد، در صورتي ادامه قرائتش به

 ركنوع به بود، بالفاصله نماز، خوانده شدن صحيح

 برود.

 مسلله:

نمناز  از اركنان را در هنر ركنني امنا  مقتدي

با  تلخير نكنند بلكنه ركن آن يافت، در انجا 

 شود.  اما  اقتدا كند و تابع حال همان

 ركعنت را يافت، ينك ركعت يك ركوع كه در صورتي

 ركعنت آن را نيافنت و اگر ركوع را يافته كامل

 است.  گرديده فوت

رسناند،  پاينان نماز را بنه اما  از اينكه پس

 از او فنوت كنه نمنازيتندی برخيزد و مق مسبوق

اعتبنار  بنه بخوانند كنه صنورت گرديده، بندين

اعتبار  نماز را در نظر بگيرد و به قرائت، اول

 تشهد، آخر نماز را. يقعده

 مسلله:
 ننشسنت اولي يدر قعده بعد از دو ركعت اگر كسي

 بنه كنه بلند شد، در صورتي سو  ركعت طرف و به

برگردد، بنشيند و تشنهد  تر استديكنز قعده سوي

 سنوي نيست. و اگر بنه سهو الز  يبخواند و سجده

 برنگردد و بنراي قعده تر است، براينزديك قيا 

 سهو ادأ كند. يآن، سجده جبران

 ننشسنت اخيره يقعده روي اگر بعد از چهار ركعت

 براي كه بلند شد تا زماني پنجمعت رك طرف و به
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 قعندة سنوي برگنردد بنه نكرده سجده پنجم ركعت

 بنراي اينكنه محنض و تشهد بخواند و بنه اخيره

يكمي او باطل كرد، فرض سجده پنجم ركعت  شود و 

شنوند و  حسناب نفنل ديگر بخواند تا همگي ركعت

 برگرداند.  را دوباره فرض

 :شده فوت نمازهاي قضاي يطريقه

ند  بهتنر اسنت شده فوت نمازهاي قضاي براي مان

شنود و در  گفتنه و اقامنه نمازهنا اذان يبقيه

 شود، در نمازهاي قضل آورده با جماعت كه صورتي

به اسنت الز  قرائنت جهري، جهر خواندن  و اگنر 

 خواننده آهسنته خوانند قرائنتمي انفرادي صورت

 شود.

 :در نمازها ترتيب

 حال و نمازهاي شده فوت نمازهاي در ميان ترتيب

اگنر در  است. پس خواهد بخواند، فرضمي حاضر كه

 يادش به ايشده خواند نماز فوتنماز مي كه حالي

ته شود. آنگاهفاسد مي نماز وقتيه هست  اگر فائ

را  نماز وقتيه دومين از اينكه را قضل كرد قبل

شود و مي باطل اولي نماز وقتيه فرضيت ادا كند،

نمناز  نماز فائته، پننج از قضل نمودن اگر قبل

شنوند فاسند مي وقتيات آن يادا كرد، همه وقتيه

اگنر بعند از  است. آنگاه موقوف فسادشان البته

ادأ  فائته ادا كردن از را پيش ششم يآن، وقتيه

 شوند.مي صحيح وقتيات كرد همه

 مسلله:

لت فراموشني نمناز عشنل را بنه اگر كسي  در حا

سننتها و  خوانندن بنراي ادا كرد سنپس وضوييبي

 اما  قول طبق صورت نماز وتر وضو گرفت، در اين

 يرا با سنتها برگرداند، اعاده فرض ؛ فقط: اعظم
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 :گويندمي كه نظر صاحبين نيست. بر خالف وتر الز 

 در قننول و احتينناط اسننت الز  وتننر هننم ياعنناده

 است. صاحبين

 مسلله:

چينز  با سه و وقتيات فائته نمازهاي بين ترتيب

 شود. مي ساقط

 وقت؛ تنگي سبب به  -يكي

 فراموشي؛ به  -دو 

 ينمناز فائتنه او شش يبر ذمه كه هنگامي  -سو 

 باشد. جديد يا قديم

 دوبناره را ادأ كنند، ترتينب ائتفو هر گاه پس

فوت كند و اگر ششمي برگشت ضل  شنده نماز  را ق

 به مفتي قول را قضل نمود، طبق بعضي نكرد بلكه

 مجمنوع كه كند، تا زمانيعود نمي دوباره ترتيب

 نماز را قضا نكند. شش

 :كندنماز را فاسد مي آنچه

در نمناز  خنواب ينا در حنال سنهواا  )گر چه سخن

 كند.باشد( نماز را فاسد مي

 ممكنن از مرد  آن طلب كه چيزي درخواست همچنين

 زن، منزل من خدايا به :بگويد اينكه باشد )مثل

فسناد  اينها( موجب و امثال شيء را بده يا فالن

 گردد. نماز مي

 با صداي گفتن، گريستن كردن، اوه، اف نيز ناله

و  از يناد دوزخ )ننه لند بر اثنر درد مصنيبتب

 بهشت(. خدا و نعمتهاي عذاب

و صندا در  كردن )گلو صاف كردن عذر تنحنح بدون

 .از سينه( آوردن

با  خبنر دهننده ينا جنواب گفتن عطسه جواب را 

 .گفتن «هلل.. ناإ»و «  هللالحمد»
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ا ي« هللا سنبحان»آور را بنا خبنر تعجنب يا جواب

 گفتن.« و القوة الحول»

 با نماز نداشته ربطي كه يا سخني هر كال  :خالصه

خنوردن،  كنند. همچننينباشد، نماز را فاسند مي

و  آن منتن از روي کنريم قرآن آشاميدن، خواندن

 كند.زياد نماز را فاسد مي عمل انجا 

در  تصنور كنند وي بينننده كه است زياد آن عمل

 نجاسنت روي نيسنت. اگنر كسنياز نم خواندن حال

 شود.فاسد مي كرد نمازش سجده

با  در الي كه غذايي دنندانها وجنود دارد اگنر 

كمتر از  كه در صورتيد آورد و بخور بيرون زبان

شود و اگر مقندار فاسد نمي نخود باشد نمازش يك

ضافه يك فاسند  باشند نمنازش بنر آن نخود يا ا

 ود.شمي

يد  كرد و مفهنومش نگاه اينوشته اگر به را فهم

كنرد  تلفنظ شود و اگر با زبنانفاسد نمي نمازش

 گردد.فاسد مي نمازش

گزارد نماز مي مرتفعي يا مكان زمين اگر بر روي

شود ولو فاسد نمي عبور كرد نمازش از جلو و كسي

 باشد. يا زن عابر حيوان اينكه

باشند، گنهكنار  و بنالغي عاقنل خصشن اگر عابر

 شنخص گردد و نبايد عبور نمايد، مگنر اينكنهمي

كه بلندي مكان نمازگزار در چنين  نماز بخواند 

قنرار  هنم شنخص آن پاهناي منوازات سر عابر به

 ندارد. عبور اشكالي حالي نگيرد در چنين

 مسلله:

ز نمننا عبننور عننابرين در محننل كننه كسنني بننراي

يا  راسنت ابروي در مقابل است گزارد، مستحبمي

 متنر و ضنخامت حدود نيم طول به ايخود سُتَره چپ

وجنود  ايكند و اگر سنتره قائم عموداا  انگشت يك
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يا  عبور كرد با تسنبيح از جلويش و كسي نداشت

 كند. را دفع وي اشاره

 مسلله:

 پارچننه د و آننمنناز خواننن ايپارچننه اگننر روي

 دو  يبود و آستر ينا الينه آستردار و يا دواليه

بنا  الينه آسنتر و آن كنه بود در صورتي نجس آن

گردد باشد نماز فاسد مي و متصل دوخته كالا  پارچه

نندارد، نمناز  كلني و پيوست نيست و اگر دوخته

خوانند نمناز مي ايپارچه شود. اگر رويفاسد نمي

اسنت، نمناز  ديگر پاك و طرف نجس آن طرف يك كه

ديگر  طرف، طرف يك دادن از حركت خواه است صحيح

 شود يا خير. متحرك هم

  :است در نماز مكروه آنچه

در  خنويش يا بدن در نماز با لباس كردن بازي -1

مل عمل منجر به كه صورتي  كثينر نشنود. اگنر ع

 گردد.نماز فاسد مي كثير بيانجامد

 آنها از محنل ها يا هموار نمودنسنگريزه دفع -2

 پذيرد. انجا  راحتي به سجده كه در صورتي سجده

ينا دوبنار  باشد، يك با مشقت سجده و اگر اداي

 را صناف سنجده باشد، محل سجده امكان كه بطوري

 كند. 

 در آوردن صندا و بنه با انگشنتان كردن بازي -3

 طنرف خنود و بنه گناهبر تهي نهادن آنها و دست

 كردن.  خود نگاه و چپ راست

 از قبلنه اشسنينه كنردن نگناه و اگر در حالنت

 شود.شود نماز فاسد مي منحرف

 و جمنع بودن و مشغول با لباسها متوجه هميشه -4

آلنود نشنوند،  آنها از هر سنو تنا خناك نمودن

 آن دو طنرف كنه سنر و دوش روي دستمال نانداخت

 باشد. آويزان
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در  و بحركت دادن )تكان و تمطي خميازه، سرفه -5

 عذر. خستگي( بدون رفع جهت بدن آوردن

 كنننده نظر سنجده چشمها در نماز )بلكه بستن -6

شد( و جمنع قرار داشنته سجده بر محل  كنردن با

موها را در  كه است سنت )بلكهسر  موها بر باالي

 بنه بگذارد تا آنهنا هنم آويزان صورت نماز به

 درآيند(. سجده حالت

ينا  ،كار اسنت مخصوص كه نماز در لباسي اداي -7

 و سر برهنه. يا با زير پيراهني ،خواب لباس

 تصوير جاندار در آن كه نماز در محلي خواندن -

 كننه يننا در لباسنني ،باشنند وجننود داشننته محننل

 تصويردار باشد.

 خويش. ها با دستو آيه تسبيحات شمردن -8

 ينا در محنل محنراب در داخنل امنا  ايستادن -9

 تر از او باشند.پايين مرد  كه مرتفعي

 كنه در صنورتي از صنف بينرون تنها ايستادن -10

 باشد. خالي جاي صف داخل

 بينرون صنف نفر را از داخل نبود يك و اگر جاي

 بايستند. آورده، با هم

 مسلله:

 احسناس نماز در صنورت در داخل مار، كمد  كشتن

كثير  عمل منجر به ندارد ولو اينكه خطر اشكالي

 شود.

  :مريض حكم بيان

نماز را  اداي براي ايستادن بيمار اگر توانايي

ارد، بنشيند و با وجود د مرض ندارد يا خطر شدت

 ركنوع و اگر توانايي ،نماز گزارد و سجده ركوع

را دارد،  ايسنتادن تواننايي ندارد ولي و سجده

كننند و  اشنناره و سننجده ركننوع بنشننيند و بننراي

 ياز اشناره انندكي سنجده خود را بنراي ياشاره
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 و اگر ايستاد و با اشاره ،تر نمايدپايين ركوع

يز جنايز اسنت نماز خواند  و اگنر تواننايي ،ن

بخوابند و  ندارد، بر پشنت كردن و اشاره نشستن

دراز كند و با سننر  قبله سوي هر دو پاها را به

 تواننايي هم گونه و اگر بدين ،كند اشاره خويش

 ،شنودمي ساقط نماز را ندارد، نماز از وي اداي

ينا در  يافنت شندت بيماري نماز و اگر در ميان

كن كنه هر نحوي شد، به نماز مريض اداي حال  مم

 برساند. پايان باشد نماز را به

 مسلله:

نمناز  و سجده با ركوع نشستن در حالت اگر مريض

 تواننايي نماز بر ايسنتادن خواند و در ميانمي

 ،برساند پايان كرد، بايستد و نماز را به حاصل

؛ نمناز را از ننو آغناز : دمحمن و از نظر اما 

 خواند و در ميناننماز مي و اگر با اشاره ،كند

به حاصنل انناييتو و سجده نماز بر ركوع  كنرد 

 آغاز كند. نماز را از اول ،همه اتفاق

 مسلله:

 يا بيهوش روز ديوانه شبانه يك مدت به اگر كسي

قضنا  شدن را بعد از سالم شده فوت شد، نمازهاي

ينا  روز بيشتر بيهنوش شبانه آورد و اگر از يك

 نيست. الز  شده فوت نمازهاي شد، قضاي ديوانه

  :سفر احكا 

 مسنافت به خويش يمحله آبادي از منتهاي كه كسي

 و نمازهناي سفر كند، مسافر اسنت عز  1مرحله سه

و اگنر  ،بخوانند را قصر و دو ركعت چهار ركعتي

از دو  خواند و پنس كامل صر نكرد و چهار ركعتق

و دو  اسنت صنحيح نمنود، نمنازش قعده اول ركعت

                                                 
 .(  فنسخ( م13كيلومتن  33 تقنيباً - 1
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 سرپيچي علت شوند اما بهمي حساب ديگر نفل ركعت

گر گنهكار مي از دستور خداوند متعال شنود. و ا

طل اشنكرد، نماز فرضي قعده بعد از دو ركعت  با

شنوند و مي حسناب نفنل گردد و هر چهار ركعنتمي

 گردد.مي سهو الز  يسجده واجب ترك براي

 :سفر حكم آغاز و پايان

به برگشنت سفر تنا حنين شروع از زمان  و ورود 

 ينقطنه و آخرين است باقي سفر همچنان وطن، حكم

يا  آباديهناي شنروع سفر همان حكم پايان شنهر 

 مندت بنه ايمحلنه است. اگنر در شنهر ينا محله

يت روز يا بيش پانزده نمنود،  اقامنت از آن، ن

در  اقامنت گنردد. نينتمي و مقنيم سفر نقض حكم

 ندارد. اعتباري و كوه بيابان، دشت

هسنتند  نشينصحرانورد و بيابان هميشه كه كساني

بايد نمناز  نيستند، هميشه مقيمصی خا و در جاي

 به قصد مسنافرت كه مگر زمانيبخوانند،  مقيمي

 كيلنومتر را بنماينند آنگناه 33مسافت به مكاني

 وقنت مسافر را دارند. مسافر اگر در داخنل حكم

ند  اقتدا كرد، چهار ركعت مقيمي نماز، به بخوا

 قضنا( اقتنداي در صنورت )يعنني از وقت و خارج

شتتوانند مي نيست. مقيم صحيح مقيم مسافر به  پ

از  خنارج و چنه در وقت سر مسافر اقتدا كند چه

 سنال  را خواننده خويش اما مسافر دو ركعت ،وقت

 خود را تمنا  بلند شود چهار ركعت بدهد و مقيم

 كند.

 :وطن اقسا 

 است:  بر دو قسم وطن

 محنل بنه اصنلي وطن« اقامه وطن»و « اصلي وطن»

و  ،گوينندمي شندن تلهلمحل و م ،تولد و زادگاه
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مسنافر در  :شود كنهمي گفته محلي به اقامه وطن

را بكند  از آن روز يا بيش 11اقامت محل، نيت آن

بنا  اصلي گويند. وطنمي هم« سفر وطن»آن،  و به

مه با سفر و وطن شود وليمي باطل اصلي وطن  اقا

 و وطن اقامه با وطن اقامه و وطن ،شودنمي باطل

 شود.مي سفر باطل و وطن اصلي

 :نماز در سفر قضاي

حال كه نمازي و در سنفر  شنده فنوت مقيمني در 

 بخوانند و نمنازي خواهد قضا كند، چهار ركعتمي

سنفر  نمازهناي حكم همان گرديده در سفر فوت كه

 بخواند. دو ركعت را دارد يعني

 :سفر معصيت

 گننناهي انجننا  بننراي كننه )سننفري تسننفر معصنني

ظر  بيانجامد مانند قتل، دزدي، زنا، ...( از ن

 جناري سنفر در آن حكم حنفي ؛ و فقه: اعظم اما 

 مسافر است. شرعاا  شخص شود و آنمي

 نماز جمعه

 :نماز جمعه شرايط

ظهر،  فرض شدن و ساقط نماز جمعه اداي صحت براي

 وجود دارد:  شرط انسان، شش ياز ذمه

و  حناكم داراي كه شنهري اول: مصر، يعنني شرط

در روسنتاها و  پنس .1مصنر يا فناي ،1باشد قاضي

                                                 
باشر  و   خيابا  بازار در دو طنف صورت به خيابا ، كوچه، مغازه داراي كه است تن اينواضح تعنيف - 1

  شود. م أميناز  نجا ت مندم اكثن مايحتاج
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 مذهب نباشند، طبق الز  واجد شرايط كه هاييقريه

 در آنها جايز نيست.  نماز جمعه ياقامه حنفي

 س)وجنود پادشناه، رئني دو : حضنور سنلطان شرط

 او.  يجمهور وقت، در مملكت( يا نماينده

 ظهر.  سو : وقت شرط

 خطبه.  چهار : خواندن شرط

 نفر است.  سه آن حداقل كه پنجم: جماعت شرط

 منرد  يهمنه براي )يعنني عنا  ششنم: اذن شرط

نماز باشد، و  ياقامه مسجد جهت ورود به ياجازه

 نباشد(. نعيبخواهد بيايد ما هر كس

 :نماز جمعه يخطبه

به كنه اسنت الز  و نظر صناحبين قول بر حسب  خط

 و تنالوت حمند و صنالة داراي بر ذكر طويل مشتمل

و  ،مسنلمانان يو توصنيهکريم  از قرآن هاييآيه

باشند. و  اسنال  خود و اهل استغفار و دعا براي

 كفايت هم سبيحت يك ؛ خواندن: اعظم از نظر اما 

 صناحبين بنر قنول و عمنل است مكروه كند وليمي

 است. 

 مسلله:

فنرار كردنند و  منرد  ينماز همنه اگر در ميان

عة باقي جماعت براي تعداد الز   نماند، نماز جم

بايند نمناز  شود و دوبارهفاسد مي و بقيه اما 

 ظهر را بخواند.

 مسلله:

)غال (، مسافر، بيمار  دك، بردهبر كو نماز جمعه

و اگر غال ، بيمار، مسافر،  نيست و نابينا واجب

                                                                                                                            
اسرتقنار   اتوبوس، فنودگاه، محرل  شود مانن  ايستداهشهن مهيا م  مصالح بناي كه است مصن    فناي - 1

 است. م شهن متفاوت و كوچك  با بزرگ  نيست فنأ مصن ح  معين  و غينه، بناي ارتش پادگا 
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و  كننند جنايز اسنت شركت نابينا در نماز جمعه

 گردد. مي نماز ظهر از آنها ساقط

 مسلله:

عه شدن اما   غال ، بيمنار، مسنافر در نمناز جم

شهر  و اگر گروهني ،است صحيح از مسنافرين، در 

فرد  آنها هيچ كنند و در ميان اقامه جمعهنماز 

باشد، نمناز آنهنا جنايز و  وجود نداشته مقيمي

 است.  بالاشكال

 مسلله:

را  و اذان اسنت شنهر خنارج ياز محدوده كه كسي

 است.  و الز  فرض بر وي شنود نماز جمعهمي

 مسلله:

ه، نماز جمع از اداي معذور نباشد و قبل كه كسي

نماز ظهر را ادأ كند، ظهنر او  اشتنها در خانه

گر  تحريمي، آنگناه گردد اما با كراهتادأ مي ا

هنوز از نماز  كرد و اما  حركت نماز جمعه براي

 باطنل ظهنرش وي حركنت محنض بود بنه نشده فار 

نه ،فبها اگر نماز را دريافت گردد. پسمي  و گر

 نظر صناحبين و از ،خواندب نماز ظهر را دوباره

طل حركنت محنض بنه ظهرش را نيافت اگر جمعه  با

 شود.نمي

 مسلله:

ماز جمعنه امنا  كه كسي ينا در  را در تشنهد ن

او اقتدأ نمود بعند از  و به سهو دريافت يسجده

 بخواند. نماز جمعه تحريمه با همان اما  سال 

 مسلله:

 رفنتن :شد گفته نماز جمعه اول اذان كه هنگامي

جز آمنادگي اسنت مسجد واجنب سوي به  بنراي و ب

 گردد.مي حرا  كار دنيوي هر نوع نماز، انجا 

زدن،  برخيزد، حرف خطبه خواندن براي اما  وقتي

 نشنده فنار  از خطبنه كنه نماز خواندن، زماني
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و  اسنت نمناز يمنزله به )زيرا خطبه است ممنوع

مود، و بنه كامل بايد سكوت  خطبنه را اختيار ن

بر بنشنيند، اذان اما  داد( و چون گوش  بنر من

او  سنوي به شود و مرد  او گفته رويدو ، رو به

 شوند. متوجه

 مسلله:

و « جمعنه» يسنوره كنه اسنت سننت در نماز جمعه

« یَتنأ هل»و « اسم سبح» روايتي به و« منافقون»

 شوند. خوانده

 مسلله:

متعندد  در مواضنع نماز جمعه شهر خواندن در يك

در هنر شنهر در  كه است )اما بهتر آن جايز است

 ثنواب شود زيرا هم خوانده مكان، نماز جمعه يك

 ياسنيو س منذهبي و شكوه وحدت بيشتر دارد و هم

 شود(.مي حفظ مسلمانان

  :پنجگانه غير از نمازهاي اجبو نمازهاي بيان

؛، : اعظنم امنا  مذهب طبق پنجگانه بجز نمازهاي

 واجنب هم نماز وتر و نماز عيدالفطر وعيد اضحي

در  كه سال  با يك است ركعت هستند. نماز وتر سه

از  و پنس ،شنود خواننده و سوره فاتحه هر ركعت

 و ، دعنايسن از ركنوع، در ركعنت و قبنل قرائت

بايند  دعا هميشنه و اين ،شودمي خوانده« قنوت»

 يسنوره سو  در ركعت كه است شود. مستحب خوانده

 شود. خوانده« اخالص»

نماز  نماز عيد مانند شرايط و اداي وجوب شرايط

ست واجنب در عيد خطبنه مگر اينكه است جمعه  ني

بهبعند از نمناز ع كه است سنت بلكه  يند دو خط

 عينند، احكننا  آن مناسننب شننود كننه خوانننده

 بيننان تشننريق و تكبيننرات ،الفطر، اضننحيهصنندقة

 شوند.
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 مسلله:

 شندن از بيرون قبل كه است در روز عيد فطر سنت

 افطنر اد يبخورد و صندقه عيدگاه، چيزي سوي به

 لبناس بزند و بهتنرين نمايد، مسواك كند و غسل

تكبينر  كنند، سنپس وشد و از عطر استفادهرا بپ

تكبينر  كند و آهسته حركت عيدگاه طرف به گويان

 بگويد. 

 آفتناب نماز عيد بعد از باال آمندن ياقامه وقت

بنرود تننا  از بين آن نوري و كم ضعف كه حدي به

 باشد. شرعي، مي از زوال قبل

  :نماز عيد خواندن روش

مه يقطر بدين  نماز بخواند: بعد از تكبير تحري

هر  ،تكبير زوايد بگويد سه اول در ركعت و بنا 

و  تكبير دستها را بلند كرده، بعد از تكبينرات

و در  ،كنند و سنجده خوانده، ركنوع ثنل، قرائت

 سنه از ركنوع و قبنل بعند از قرائنت دو  ركعت

تها و با هر تكبير دس ،تكبير زوايد ديگر بگويد

كنند و  ركوع با تكبير چهار  سپس ،را بلند كند

 هسنتند و بنه تكبير در نماز عيد واجنب شش اين

 گويند. مي« زوايد تكبيرات»آنها 

 نماز عيد را نيافت، قضنا الز  با اما  اگر كسي

نمناز عيند در روز  عنذريجب مو و اگر به .نيست

يد گرديد،  و مقتديها فوت از اما  اول نمناز ع

را تنا  و عيند اضنحي با جماعت فطر را روز دو 

 توانند ادا كنند.مي روز سو 

ماننند عيندالفطر  نماز عيد اضنحي اداي يطريقه

از  قبنل كنه اسنت مسنتحب است، مگر در عيداضحي

 يبعد از نماز، از اضحيه نخورد بلكه نماز چيزي

 نمناز بنراياز  قبل كردن بخورد و قرباني خويش

 شنودمي آنها نماز عيد خوانده لدر مح كه كساني
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 عينندگاه سننوي بننه جننايز نيسننت. در مسننير راه

 شوند. بلند گفته با صداي تكبيرات

 :تكبير تشريق

شنوند مي و عيند خواننده نماز جمعه كه در محلي

 تا عصر روز سنيزدهم روز عرفه بعد از نماز صبح

ظر  و تا عصنر روز عيند طبنق نظر صاحبين طبق ن

 ،شوند خوانده تشريق ؛ تكبيرات: ابو حنيفه اما 

ير  .اسنت صناحبين بنه، قنول مفتي و قول و تكب

شود، تكبير  بلند خوانده تشريق، يكبار با صداي

 ال هللاإ لنهإأكبر، ال  أكبر، هللا هللا»است:  اين تشريق

 «مدالحهلل أكبر، و أكبر، هللا هللاو

كنرد مقتنديها  را ترك تكبير تشريق و اگر اما 

 بايد بخوانند.

  :و نوافل سنن

عت قبل دو ركعت خواندن  از نماز فجر و چهار رك

 ؛ شنش:ابنو يوسنف نظر امنا  و طبق از جمعه قبل

 و بعد از مغنرب بعد از جمعه و چهار ركعت ركعت

شود.  واندهخ دو ركعت و بعد از عشل هم دو ركعت

و  بعد از نماز ظهر با دو سنال  چهار ركعت اداي

و بعند  يا چهار ركعت از نماز عصر دو ركعت قبل

شل  ،است چهار ركعت، مستحب از مغرب و بعد از ع

 خوانندن و بعد از وتنر دو ركعنت چهار ركعت هم

و در « زلنزال» يسنوره اول است. در ركعت مستحب

 بخواند.« كافرون» يرهسو دو  ركعت

 :نماز تهجد

  پينامبر اكنر  اسنت كندهمؤ نماز تهجند سننت

 فنوت و اگر گناهي ،نفرمودند را ترك آن هيچگاه

 اءروز قضنن در همننان ركعننت گرديننده، دوازده
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كمتنر و از  اند. نماز تهجد از چهار ركعتآورده

سط ،نيست بيشتر ثابت ركعت دوازده  و مقدار متو

است. پيامبر بزرگوار نماز وتر را  ركعت هشت آن

 و سننت ،خواندنندمي آخر شب بعد از تهجد، يعني

 خنويش بنر بيندار شندن هر كنس كه است همين هم

تنلخير  اعتماد دارد، نماز وتر را تا آخنر شنب

 از خوابيندن و اگنر اعتمناد نندارد قبنل ،كند

 بخواند.

 ،چهار ركعنت ا گاهينماز تهجد ر  پيامبر اكر 

 و گنناهي ،ركعننت ده گنناهي ،ركعننت هشننت و گنناهي

يك همنه خواندند. گاهيمي ركعت دوازده  را بنا 

چهنار  سنال ، گناهي با يك دو ركعت و گاهي ،سال 

را با وضو  هر دو ركعت و گاهي ،سال  با يك ركعت

يز روشها جا اين يخواندند. همهجديد مي و مسواك

 اند.و صحيح

 اول در چهار ركعت، در ركعت گاهي از نظر قرائت

نسنل و  و در سنو  ،عمران آل و دو  بقره يسوره

خواندند. در ركوع، را مي مائده يسوره در چهار 

 درننگ قينا ، نسنبت بنه هم و جلسه سجده، قومه

 را با هر چهار سوره ركعت در يك كردند. گاهيمي

 خواندند.مي هم

 کنريم قرآن وتر تما  ركعت در يك عثمان  حضرت

 كننه اسننت آن مسننتحب لننيكند و كردنننمي را خننتم

 بنر آن بتواند هميشه بخواند كه مقداري روزانه

يا دو و يا  يك باشد. در ماه داشته و دوا  عمل

 كند. را ختم کريم بار قرآن سه

را  قنرآن بنار يك شب در هفت ا كر ياكثر صحابه

 بقننره، آل يسننوره سننه :اول كردننند شننبمي خننتم

 :سنو  و شنب ،سوره پنج :دو  و نسل، شب ،عمران

 يازده :پنجم سوره، شب نه :چهار  سوره، شب هفت
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خر  :هفتم سوره، شب سيزده :ششم سوره، شب تنا آ

 نامند.مي« قبشو فمي»را  ختم و اين ،قرآن

 :المسجدو تحية نماز اشراق، ُضحي، تراويح

 با جماعت، تا بنر آمندن نماز صبح بعد از اداي

 مسنتحب شندن مشغول الهي آفتاب، در ذكر و ثناي

 است.

 ينا چهنار ركعنت دو ركعت آفتاب از بر آمدن پس

نمناز » نمناز را و اينن ،شود خوانده نماز نفل

 عمنره و يك حج مقدار يك و به ،گويندمي« اشراق

از آن، ذكنر و  قبل كه شرطي دارد به ثواب كامل

 باشد. هم اءثن

 نمناز مسنتحب ركعنت هشت هم آفتاب از زوال قبل

و بعند از  ،گوينندمي« ضنحي»از را نم و آن است

 شود.  خوانده چهار ركعت از ظهر هم قبل زوال

 مسنتحب« الوضنوءتحية» ركعتنيز بعد از وضو دو 

 است.

 سنت« المسجدتحية» دو ركعت مسجد هم دخول هنگا 

ماه اسنت مكنروه در نفنل است. جماعت  مگنر در 

بنا  نمناز تنراويح ركعنت بيست كه رمضان مبارك

 سال  بنا ينك و هر دو ركعنت ،شودادأ مي جماعت

در نماز  انرمض مبارك ماه شود. در كلمي خوانده

و  ،بسنيار دارد ثنواب قرآن بار ختم يك تراويح

 داشنته بيشنتري اشنتياق مقتنديان كه در صورتي

و بعند از  .اسنت سنت هم ختم باشند دو ختم، سه

 در ذكر خدا مشنغول نشسته مقداري هر چهار ركعت

 شود. 

 با جماعت از تراويح پس در رمضان نماز وتر فقط

بنا  آن خوانندن اوقات يشود. در بقيهمي اندهخو

 است. مكروه  جماعت
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  :نماز استخاره

خينر  طلنب از خداونند متعنال :يعني« استخاره»

و  حيننران در آن نانسننا كننه در امننري نمننودن

را اختينار  جانب داند كدا و نمي آيد، سرگردان

ته صورتي كند. در چنين  نفنل دو ركعنت وضو گرف

بخواند و بعد از حمد خداوند و درود بر پيامبر 

 دعا را بخواند: اين  اكر 

َََإهْيَ دَفَدنُهَ ََُهْقههَ مَأ» هْ ََفْعهَ َ َوه هَ دََدأْ هتَهْقَ مأَكََبقأههْ َمََُ دَدأْ هأهأَ َََ َُ  ََْ َأَكََب َد َََوهُ دأهُ َلنِّهَِأْ هَتَري
َُه َُْ  أدََدأنْهَتَ أ ََْ  أََد ََ َهَهَِفهََِ َُِهَِأْقَ مأدََدَُه  َ ه يهْ ٌَ َ ََ ه َْ َْ َه أَأُ ََههَذوَو  ِْهَتََُه َ أ ْأيأه َ  َوهُ دأهُ َلْ  اُلمأَوْه

ََِ دَثأُ َبَهاَمْكَهَهََِفيه َْشأَهَِ َِدَفاْق أْمشأَهََِدَُيِّ  َ َْ ََيََدآ َْ َ َأ َْ َُا ََي((ََأْدَقَاَو:َ)) َْ َُاَقَلَ َأ ََاَشََِد  ََدل َََْدََ
ََْ  أَأُ ََهَذوَو ََ َِْتََُه َِ َ أ َ ه َْ ََيََدآ ه َْ هَ َأ َْ َُا ََي((ََأْدَقَهاَو:َ)) ه َْ َُاَقلَهَ ََأ ََاَشهََِد َفََِ َُِهََِدََ َهَِ ََشٌَّ ََ َْ

ِأد ِْ َُ ََْفََِِ َُِِّدََدوْص ِأَ ََْف َََِفَاْص ََ اَ دَثأُ َأْمَضَََِِب ََهْيثأ ََ َوهَريهْ َِ ْمََه  .1 «َدوْق أ

 شد، همان بيشتر حاصل تمايل هر سو كه به آنگاه

 تيار كند.را اخ

                                                 
و  كرنم،  ى علمرت از ترو طلرب خيرن مر     به وسريله اى اهلل! »ى دعا  تنجمه . رواه البخاري ف  صحيحه.1

نمايم، زينا ترو توانرايى و   از تو فضل بسيارت را مسألت مى خواهم، ى ق رتت از تو توانايى مبوسيله

ى امور پنها  هستى. الهى! اگن در علم تو اين كار ر و تو دانن ه دانم، و من نم دانى من ناتوا ، و تو م

ى   در حال و  ين هگوي  د ر باعرث خين من در دين و  خنت است ر يا م برنخرود را نام مى جتحا

كارم ر    را بنايم مق ور و  سا  بدندا ، و در    بنكت عنايت فنما، و چنانچه در علم تو ايرن كرار    

از مرن، و   راى كارم ر پر         در حال و  ين هگوي  بنايم در دنيا و  خنت باعث ب ى است ر يا م 

 ، منصنف بدندا ، و خين را بناى من هن كجا كه هست مق ّر نما، و  نداه منا برا    خنرنود   منا از  

 .«بدندا 
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  :نماز توبه

وضو گينرد و دو  شد، فوراا  گناهي مرتكب اگر كسي

 نماز بخواند و استغفار كنند و از انجنا  ركعت

ند توبه پاك گناه، با قلب آن  و بنر گذشنته ،ك

 مرتكنب آينده كند كه شود و عز  و پشيمان ناد 

 از خداوند متعنال نشود، اميد است معصيتي چنين

« توبنه»نمناز را نمناز  نمايند. اينن گذشت وي

 گويند.مي

  :نماز حاجت

جت آن حنل آمد بنراي پيش را حاجتي اگر كسي  حا

مد  نماز بخواند و پس دو ركعت وضوء گرفته از ح

 دعا را بخواند: اين و صلوة

ََِمََ» اَ َوه ُهه َْ ََُ أَ أههْل هه َُ َ ههي أَوْه َْ ِأَوْه َََِل َُوه ُهه َلهَهه يَ ََأْ ههأَهأَ َ ََ َُ ََههاَه َوْه َََِم ِّ ََه ُهه هه أ ُْ َْ َََإههيَ َوْه ََْ َوْه ََهه َوْه ِّ 
َُ َْعَهََ ََ َ َ أ ََِّلْث    ْ َََ َََ ََدوهُياَل ٍَّ َ أ ََِّب  ْ َََ َ َُ ََِْي ََُ ََدوْه ََ َِ ْْ ََ ََُزوَئَ َ َتَ ََد َُ َلاَتَمَْه ِأََأ َْ َُ َْ َِ  ََذنْهَلاََل ََُغ

تََ ْْ َُ اََل َُفَه ًُّ َه ي َََد ََ َُ َُوَه َ ََهَ ََهَ ََمَضاََل ََُقَعْيتَهَداََُاََأْمَهَ َوه َْ َها  «.ِأََد ََ

 او را برآورد.  حاجت خداوند متعال اميد است

  :نماز تسبيح

استغفار  براي :كه شده روايت از پيامبر اكر  

خنود  عمنوي بنه و كبيره صغيره گناهان از تما 

 تعلنيم نمناز اينگوننه عتچهار رك  عباس حضرت

ََوَ أهلْا ََ»بار   11بعد از قرائت دادند: در هر ركعت
َََِلََ ََدََََوهُْه َأدََ ََأَََأودَََََأوَ َُلَهه بنار،  ده بخواند. در ركنوع 1«َأ لَهه

 يبار، در سجده ده هم بار، در سجده ده در قومه

 بنار كننه هد هنم بنار و بعند از آن ده هم دو 

                                                 
وجرود نر ارد، و خر ا    « بحرق »اهلل پاك و منزّه است، و حم  از   ِ اوست، و هيچ معبودى به جز اهلل »  -1

 .«بزرگتنين است
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و در  (31) بنار هفتاد و پنج در هر ركعت مجموعاا 

 بنار بخوانند، و مسنتحب (333) نماز سيصد مجموع

بار  دارد در هنر روز ينك توانايي كه كسي است

يكبنار و  هر مناه يكبار و گرنه هر هفته وگرنه

نمناز  عمر اينن ال در تما إيكبار و  ال هر سالإ

« التسننبيحصلوة»را  و ايننن ،درا يكبننار بخواننن

نمناز از  در اينن كنه اسنت و بهتنر آن ،گويند

شنود. و  انند خوانندههفت كنه مسنبحات هايسوره

سنوره اسرائيل، بني ياينها هستند: سوره مسبحات

سنوره جمعنه، سنوره صف،  سوره حشر،سوره حديد، 

 اعلي.سوره تغابن، 

  :نماز كسوف

 است شد، سنت )يعنی گرفته( را كسوف آفتاب وقتي

ئت نماز با جماعت دو ركعت جمعه اما  كه  و قرا

 طنوالني را هنم و سنجده و ركنوع ،بخواند طوالني

شنود  ذكر و دعا مشنغول و بعد از نماز به ،كند

ميسر نشنود،  و اگر جماعت ،گردد روشن تا آفتاب

 ننيننماز بخوانند. همچ جداگانه صورت به هر كس

 و طوفنان ،زلزلنه )گرفته شده مهتاب( در خسوف،

باينند نمنناز  انفننرادي صننورت بننه شننديد، مننرد 

 را بكنند. حالت آن رفع بخوانند و درخواست

  :باران طلب

 باران( گناهي )طلب ااستسق براي پيامبر اكر  

نمناز  هايدر خطبنه و گناهي ،كردند دعا مي فقط

عمنر  حضنرت دو  يدنند. خليفنهنمودعنا مي جمعه

رفتنند مي بيرون باران طلب براي   اعظم فاروق

في منذهب كردند، لذا طبنقاستغفار مي و فقط  حن

 بلكنه نيسنت كندهمؤ باران، نماز سنت طلب براي

و  ،شنودمي دعا و استغفار گفتنه به استسقل فقط
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نده نمناز هنم صنورت اگر به  اليشنود اشنك خوا

 ندارد.

 صنحيح با رواينت  اكر  از نبي نماز با جماعت

و  صناحبين است، بننابراينده ش ثابت ادر استسق

 به با مرد  اما  :اند كهبراين اكثر علمل قائل

با  دو ركعت رفته يا صحرا بيرون عيدگاه نمناز 

شود و بعد  خوانده جهراا  بخوانند و قرائت جماعت

كه خواننده مانند عيد دو خطبنه از نماز  شنود 

 منقنول بر حمد و ثنل و استغفار و دعناي مشتمل

 است: دعا اين استسقل باشد و آن

« َ َْ َآ ََ َغيهْ الََ َْ َُا ََضامٍّدَ ََ َادَنَاَفَاَََغيهْ َََُْ ََ ََُْئاََ ََ َْْيثاََ َأ  .1«وهُ دأُ ََأْ َقَِاََغْيثاََ

يك عننوان بنه را خنويش شال اما  فقط آنگاه  ن

 .2نمايد قلب فالي

 :نماز نفل شروع

گر  شنود. پنسمي واجنب شروع محض به نماز نفل ا

قضا بجنا آورد  نمود و فاسد كرد، دو ركعت شروع

و  فاسد كرد دو ركعنت اولي ياز قعده و اگر قبل

گردد. مي قضا الز  چهار ركعت اولي يبعد از قعده

 ،بخوانم روز بايد نفل فالن كرد كه نذر اگر كسي

 پنيش عنذري روز معنين و در آن ،بگير  يا روزه

يا نفنل روزه نتوانست آمد كه بخوانند،  گينرد 

نمناز  شود. خوانندنمي الز  و روزه نفل آن قضاي

                                                 
را و با خين و بنكت باش ، مفي  و بر و  ضرنر   الهى! به ما بارانى عطا فنما كه باعث نجات گندد، گوا» - 1

 .«باش ، زود ببارد و دين نكن 
ب  مرا   حال خ ا اين كه است بن اين اشاره را باال بند و اين پايين و قسمت باال را پايين قسمت  يعن  - 2

 فنما. تب يل و خوب نيك حال را به
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 ولي ،جايز است عذر هم بدون نشستن در حالت نفل

 بخواند.  ايستاده در حالت كه است بهتر آن

  :تالوت يسجده

 بخوانند ينا از ديگنري را سنجده يآينه كه كسي

قصد  گردد و لو اينكهمي الز  بر وي بشنود، سجده

 توسنط سجده يآيه باشد. از قرائت نداشته شنيدن

شنود مي الز  بنر مقتنديها هنم كردن اما ، سجده

بر  مقتدي ز خواندنبخواند و ا آهسته اما  گرچه

در  كنه مگر بنر كسني ،شودنمي الز  سجده ديگران

 نماز نباشد و از او بشنود. خواندن حال

 در ركوع، سجده، قومه، جلسنه ي سجدهآيه خواندن

 بينرون كند. اگر كسنينمي را واجب سجدهد و تشه

نمناز  مشغول خواند و ديگري سجده ياز نماز آيه

 نماز نبايد سنجده را شنيد در داخل جدهبود و س

و  ،كنند از نماز سنجده بعد از فراغت كند بلكه

و  نيسنت صنحيح كرد، سنجده نماز سجده اگر داخل

 شود.نمي باطل و نمازش است الز  بعداا  اشاعاده

از  خنارج كنه خواند و كسي سجده يآيه اگر اما 

كنرد،  ااقتد اما  به را شنيد سپس نماز بود آن

با  ااقتند اما  كردن از سجده اگر قبل نمنود، 

 امنا  كردن و اگر بعد از سجده ،كند سجده اما 

و اگر  ،نكند سجده كرد اصالا  ااقتد ركعت در همان

 كرد بعند از نمناز سنجده اديگر اقتد در ركعتي

 نكرده. ااقتد كه كند مانند كسي

 ادر نماز اد شده در نماز واجب كه تالوتي يسجده

 سنجده يآيه شود و بعد نماز قضا نكند. اگر كسي

شند و  نماز مشغول به از نماز خواند سپس بيرون

هنر دو  را در نماز خواند، بنراي آيه باز همان

كرد باز در  سجده و اگر اول ،است كافي سجده يك

 گردد.مي الز  ديگر بر وي اينماز خواند، سجده
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را تكرار كرد،  سجده يآيه جلسه در يك اگر شخصي

 آينات جلسنه و اگنر در ينك ،است كافيده سج يك

 متعدد شد، به كرد يا جلسه را تالوت متعدد سجده

 الز  هننم سننجده متعنندده و آيننات تعننداد جلسننات

نده، يكني قرائت يگردد. اگر جلسهمي و  اسنت كن

و بر  سجده يك متعدد، بر خواننده شنونده يسهجل

 يشود. اگنر جلسنهمي متعدد الز  هايسجده شنونده

بر  يكني شنونده يمتعدد و جلسه خواننده اسنت، 

متعندد  هايسنجده و بر خواننده سجده يك شنونده

 شود.مي الز 

ز نمنا واجد شرايط اول :كه است آن سجده يطريقه

 سنجده طنرف بنه و فنوراا  ،گويدير تكب باشد سپس

 تكبيرگوينان سنپس ،گويد تسبيح و در سجده ،رود

 تالوت يسجده يك بردارد. اين سر خود را از سجده

تكبينر تحريمنه،  تالوت يو در سجده ،شودمي حساب

و  سوره خواندن ،وجود ندارد و قرائت تشهد، سال 

 يآيه كه و بهتر است ،است مكروه دهسج يآيه ترك

 ها سنجدهبخواند تا بنر شننونده را آهسته سجده

 نگردد.  الز 
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 الجنائز كتاب

 اينامهوصنيت داشنتن و همراه مرگ ياد آوردن به

 است. مستحب است الز  آن به وصيت بر آنچه مشتمل

قرار  مرگ حالشد )در  ُمحَتَضر مسلماني كه هنگامي

 ال هللاإ لنهإال  طيبنه ي)كلمنه شنهادتين هگرفت( ب

سوره ،شود ( تلقينهللا محمد رسول  بنر وي ينس يو 

را بپوشنانند و  بميرد صورتش شود و چون خوانده

 كنند. او عجله در دفن

  :ميت غسل ينحوه

بر  را غسل بخواهند ميت كههنگامي دهند ابتندا 

باشند  ينا چينز ديگنري تخته كه غسلش محل انهم

 را درآورده، عورتش لباسهايش خوشبو بمالند سپس

 را پناك آن وجود داشت رابپوشانند، اگر نجاستي

و  مضمضنه اينكنه بندون ،بدهنند كنند و وضنويش

 ،دهند غسل گر  با آب شود، آنگاه داده استنشاق

را بننا  بدنش يو بقيهرا با شامپو  و سر و ريشش

 كنند. و نظيف صابون، پاك

 راسننت بننر پهلننوي سننپس چننپ ابتنندا بننر پهلننوي

بدهنند و  اشتكيه سپس بريزند، و آب ،بخوابانند

 بينرون و اگر چيزي ،ماساژ دهند را آهسته شكمش

نيسنت،  ضروري غسل دننبرگردا كنند ولي آيد پاك

ششكن خشنك ايبا حوله آنگاه  رده، بنر سنر و ري

ند  خوشبو )مانند عطر، گالب، ادكلن و غيره( بزن

 كافور بمالند. اشسجده و بر اعضاي

  :ميت تكفين ينحوه

تا  مرد كفني كنند: براي كفن گونه را اين ميت

« قمننيص»را  آن كنننند كننهمي درسننت سنناق نصننف

هنا آن ديگر از سر تا پا كه و دو كفن ،گويندمي
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 كفنن و مرد را سه ،گويند« لفافه»و « ازار»را 

 پيامبر اكر  كه شده روايت يثو در حد .است سنت

 كردند. چادر كفن را در سه 

جنايز  بنر مينت يا ديگر شيء اضافه عمامه بستن

 به هرچند كنه ميسر نشود پس کفن نيست. اگر سه

 حمزه ضرتزيرا ح ،كنند آمد، در همانها كفن دست

 پيامبر عموي  كردند، آن چادر كفن را در يك 

پوشنانيدند را مي كنرد اگنر سنرشنمي كفاينت هم

را  د و اگنننر پاهنننايششنننظننناهر مي پاهنننايش

 در آخنر، رسنول ،شندظناهر مي سرش پوشانيدندمي

 يرا بپوشننانيد و رو سننرش»فرمودننند:   گرامنني

 .«بريزيد گياه مقداري پاهايش

 شد.  عمل صورت همين به كه نانچ

بنا  ديگنر كنه دو كفن ،است سنت كفن را پنج زن

 پوشانند و با ديگنريرا تا زانو مي اشسينه يكي

 سنينه بندنند و رويمي كنرده را جمع سرش موهاي

 گزارند.مي

بر  و نماز جننازه كردن مسلمان، كفن دادن غسل

 اسنت. بندون كفايي ردن، فرضكفن و د گزاردن وي

 نيست. صحيح و كفن، نماز جنازه غسل

 يا رئنيس سلطان اوالا  در نماز جنازه امامت براي

و محلنه،  جمعنه امنا  ثانياا  ،است جمهور مستحق

 ميت. ولي تريننزديك ثالثاا 

  :نماز جنازه اداي يطريقه

 نينت اول چهنار تكبينر اسنت داراي نماز جنازه

نا  بعد از تكبينر اول ،تكبير گويد سپس ،كند ث

درود بننر  و بعنند از تكبيننر دو  ،شننود خوانننده

دعنا  اينن و بعد از تكبير سو ،  پيامبر اكر 

 بخواند: مسلمانان و جميع ميت را براي
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َِادََدََيَِّتَِادََدَشهاَهَ نَادََدَغائََلَِهادَدََ» يهِّ َْ ََه َْ َِ ََهْ ََأْهيَهْيتهَِوهُ دأُ َوْغ ََنَهادََدأأنْهثَانَهادَوهُ دأهُ َ ََنَهاََدذََ  ََنَادَدََ َلي َْي َصه
ههاَ   َُ ُ َُ َهه َوْاَ ِأَ ُِههاَفَهتَهَ فُهه ْ ههاَلَمدََدََههْ ََُهَ فُهْيتههَََِ َُ َهه َوْاَ ََِ ُِههاَفََأْهيَهه ََشأدََدَ َُأَعههُ َِاََََ هه ْْ َِههاََأ َْ ََ ْْ ههُ ََ ََُ وهُ دأ

ََْ شَأ   .1«بَه

ضمير منذكر  يجاباشد به زن جنازه كه )در صورتي

 .(بياورد نثضمير مؤ

 شود: دعا خوانده اين كودك يبر جنازه

َِأَوَه دأ َُ» ََطَادَوَه دأ ََُهَِاَََوََْ  َِأَفَه َوَََهَِاَََوََْ  َوَََدََُأَْ َِأَوَه دأ ََُذأٌ  . 2«َأَشَُِاََََشاَفَاَََهَِاَََوََْ 

بعند از  گويد. اگر كسي  سال از تكبير چهار  پس

نماز حاضر  بود، به چند تكبير گفته اما  اينكه

 با اما  شود آنگاه شد، منتظر تكبير ديگر اما 

گفنت،  سنال  امنا  از اينكنه و پس ،تكبير گويد

 را قضل كند. شده فوت تكبيرات

 و رو بنه ايسنتاده بايند در حالنت نماز جنازه

خل نماز جنازه د. خواندنشو خوانده قبله  در دا

 است. مسجد مكروه

 كنه ينا كسني غائنب بر ميت نماز جنازه خواندن

موجود است، روا نيست.  بدنشای اعض كمتر از نصف

 اسنير شند، ينا بندون از دارالحنرب اگر كودكي

از  شد و ينا يكني خود مسنلمان والدين ياجازه

كرد، در  وفات كودك نآ شد، سپس مسلمان والدينش

 شود. خوانده بر وي صورت، نماز جنازه هر سه

مل جننازه چهنار نفنر تنابوت كه است سنت  را ح

 به منرد  يو بقينه ،كننندکت حر نموده، آهسته

                                                 
ك و بزرگ، مند و ز  ما را مورد  منزش قنار ده ، يرا اهلل!  الهى! زن ه و منده، حاضن و غايب، كوچ» -1

اش ندراه دار، و هنكسرى را مينانرى برن ايمرا       بن اسالم زن ه دارى هنكسى را از ميا  ما زن ه نده م

 .«نكن مناهبمينا . بار الها! از اجن اين متوفّى ما را محنوم مدندا ، و بع  از وى ما را گ
 .«ما قنار ب ه اى كه شفاعتش قبول شود بناىو ذخينه و شفاعت كنن هخ ايا! او را ميزبا  » -2
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 جنازه كهباشند، تا زماني در حركت جنازه دنبال

 ننشنينند. همچننين نشده، مرد  گذاشته بر زمين

له از جاننب ميت لحد در قبر و گذاشتن دنكن  قب

دعنا را  اينن گذاشتن است. هنگا  قبر سنت داخل

را  . روينش1«ِبسِْم هللاِ َوَعَلى ِملَِّة َرسُـوِِ هللاِ »بخوانند: 

شت سپس ،كنند مايل قبله جانب به  لحد را بنا خ

«  ُمسَننَّم» صنورتببندنند و قبنر را به يا َني خا 

از آجنر،  ماننند( در آورنند. اسنتفاده كوهان)

 است. و آهك، در قبر مكروه سيمان

 مسلله:

يا  صاحب گنبد بر قبور گرچه ساختن قبنر از اول

 و انجنا  ينا چنرا  شنمع كردن باشد و روشن هم

لنذا  ،است و حرا  قبيل، مكروه از اين خرافاتي

 بايد از آنها احتراز كرد.

 مسلله:

 خواننده بنر وي شد و نماز جننازه دفن ر ميتاگ

نمناز  خوانندن از دفنش روز پس سه نشد، تا مدت

روز جنايز  از سنه بيش جايز است بر قبرش جنازه

 نيست.

  :شهيد احكا 

 قطناع دسنت ها يا بهكفار يا باغي توسط كه كسي

 شننود يننا در مينندان )راهزنهننا( كشننته الطريننق

اثر  و بر وي ،شد با كفار يافته مسلمين كارزار

 و عمداا  ظلماا  مسلماني ظاهر بود، يا از دست قتل

معالجنه،  بنراي از منردن رسنيد و قبنل قتل به

و  ،نيافنت كردن، فرصنتي خوردن، آشاميدن، وصيت

 فنرض بنر وي نمازي كه تا حدي شدن از مجروح پس

 نامينده« شنهيد» رديفن نماند، چنين شود، زنده

                                                 
 .«گذارم ميّت را در قبن م رسول اهلل  ملتبه نام اهلل و » - 1
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 كنودك، ينا جننب، ينا زن كه شود و در صورتيمي

شنود و نمي داده نباشد، غسنل حائضه، يا ديوانه

 شود. دفن لباسهايش با همان

 قتنل به نشود و با مظلوميت يافت شروط اگر اين

از نظر  :يعني ،دارد شهيد اخرويق بود، ح رسيده

 دنيوي اما از نظر احكا  شهيد است اجر و پاداش

يا  در حد شرعي شود. اگر كسيمي و كفن داده غسل

 داده رسيد، شهيد نيست، غسنل قتل به بطور قصاص

 بخوانند. اگنر راهنزن بر وي شود و نماز جنازه

كنند،  بدهند و كفن رسيد، غسلش قتل به يا باغي

 نخوانند. بر وي نماز جنازه

  :عزاداريو  ماتم

 و ده چهار مناه تا مدت كرده فوت شوهرش كه زني

 روزها در همنان اين و در طي ،كند روز عزاداري

خنوش،  بنوي يشوهر بنشيند و از اسنتفاده يخانه

و  ،پرهينز كنند آرايش سرمه، حنا و ديگر وسايل

ننرود  بيرون نپوشد و از خانه زيبا هم لباسهاي

ديگنر  آيد. اگر كسي پيش برايش عذري مگر اينكه

 او غير از شوهر فوت و فاميلهاي از خويشاوندان

از  بنيش جايز است روز سوگواري سه كند، تا مدت

 جايز نيست.  آن

 مينت بنراي كنردن و گرينه و انندوه اظهار غنم

حه صنداي گريستن ندارد ولي شكاليا  بلنند و نو

و  بر سر و صورت و زدن گريبان دادن و چاك كردن

يث ،اند اينها حرا  يهمه سينه  و در اكثر احاد

 است: ذكر شده

 و ارتكناب خويشناوندان خنواني بر اثنر نوحنه»

 عذاب مرده شخص در عزاداري، به غير شرعي اعمال

 «.شودمي داده
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بايد احتراز كنرد  شديداا  اعمال لذا از اينگونه

 نرسد. عذابي مرده تا به

از خود  هر مصيبتي در مقابل مسلمان كه است سنت

 اينن دهد و در مصيبتها هميشه نشانبر و ص تحمل

ََْ»دعا را بخواند:  ْأ َأهْ َ دَوهُ دأهُ ََأ َْ ََِمَو ََََدَلنُهاََلهَْيه ََلنُاََ ِْ َهَه ِْ َ ه ٌْ ََدَأ ِْ َأَيهْيَلَت َ ِْ ََفه ِْ نَه
َدا ِهْ ََ َوََ ْي ٌَ»1. 

  :قبور زيارت

 ولي است جايز و مستحب مردان قبرها براي زيارت

 زينارت بنه رفنتن جايز نيست. هنگا  زنان براي

 است: سنت ذيل دعاي قبرها خواندن

َُأ» َ َوْه َُاَمدَََ ْ ََأْهَ َوه ِّ ُأ ََُ ْي ََأوهُياَلمأَ ََْه أَو هْ ََ َهقأهْ َ َََدَُهه ُأ َب ََأ ْيَ دََدَلنُهاََلْ ََشهاَ َو َُ ْيهَ  ُأ َِْيَ ََدوْه ْؤََ
ََاَفَي ََ ُأ أَوْه َهَِاََدَه َََ َو َََُْ [ََأْ َأوأ ٌَ ْيَتْأ ُأ ُِاََدوْه ْيَ َََ ْيتَهْقَ ََ ُأ  .2«وْه

  پينامبر اكنر  كنه تاس روايت  علي از حضرت

 اخنالص يبرها بگذرد و سورهبر قکس فرمودند: هر 

 ثواب ايصال مردگان و به ،بار بخواند را يازده

 رسند بنهمي آنهنا ثنواب بنه قدر كه كند، همان

 رسد. مي هم خواننده

 كنه: هنر كنس شنده روايت ابو هريره  از حضرت

را « تكناثر» يو سنوره« اخنالص»ه و سور« فاتحه»

ببخشنند  مردگننان هآنهننا را بنن بخواننند و ثننواب

 خواهند كرد. او شفاعت براي روز قيامت مردگان

                                                 
ى ما بسوى اوست. الهى! منا در مقابل مصيبت، ب و  تندي  ما از   ِ اهلل هستيم و بازگنت همه» يعن   -1

 .«من عنايت فنماپاداش ده، و در عوض    چيز بهتنى به 
شما پيش روا  هسرتي  و مرا بعر     سالم بن شما اى اهل اين منزل، كه م من و مسلما  هستي ، » يعن   -2

همانا ما نيز ر إ  شاء اهلل ر به شما ملحق خواهيم ش ، و خ اون  بن گذشتدا  و  ين گا  ما    ين ه گا ، 

 .«رحم كن ، از خ ا بناى خودما  و شما عافيت مى طلبيم
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« ينس» يسنوره شده: هر كس روايت انس  از حضرت

آنها  عبور بر قبرها بخواند، از عذابا  را هنگ

 شود.مي كاسته

 ديگر عبادات و انجا  صدقه نوافل، دادن خواندن

 ردگنان، ثنوابم بنه ثواب و ايصال و مالي بدني

 دارد. زيادي

 :بر قبور سجده

 و طواف و امامان بر قبور اوليا و بزرگان سجده

ننذر  از آنهنا و دادن خواستن آنها و كمك كردن

اند شنرع و خنالف اينهنا حنرا  يآنان، همه براي

 را به مشركانه، انسان اعمال از اين بعضي بلكه

 رسانند.مي كفر هم

و  كنرده را نفنرين افرادي چنين  مبر اكر پيا

خنود قنرار  پرستشنگاهرا  قبنر  »است:  فرموده

 .«ندهيد
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 ةالزكا كتاب

كات و مهنم اساسي ديگر از اركان يكي  اسنال ، ز

 اسنت. هنگنامي هگرديد فرض بر مسلمانان كه است

 از قبايل ايكردند، عده وفات  پيامبر اكر  كه

 ورزيدنند، آنگناه امتنناع زكنات ، از دادنعرب

 با آنان ابوبكر صديق حضرت مسلمين اول يخليفه

قد  بر اينن هم امت جهاد كرد و اجماع اعال  منع

 زكات از دادن هاييافراد و گروه چنانچه كه شده

كر  منكر شوند بايد بنا آننان جهناد نمنود. من

 است.  فاسق آن كافر و تارك زكات فرضيت

 است؟ فرض كسي بر چه زكات

 مالنك بر هر فرد مسلمان، عاقل، بالغ، كه زكات

 بننر مايحتنناج اضننافه نصنناب باشنند و آن نصنناب

 نصنناب باشنند و آن هننايشو قرض زننندگي يروزمننره

بگنذرد،  بنر آن تما  سال باشد و يك هم« َناِمي»

 است. واجب

 مسلله:

يا در درينا  شده گم كه مالي :يعني« َمارضِ  مال»

بنر  مال و صاحب كرده را غصب آن يا كسي افتاده

يا  آن ندارد و از دريافت گواه آن عاجز اسنت، 

 نيست، يا به معلو  محلش كه نموده دفن در جايي

 هم و گنواه منكنر اسنت و مقروض داده قرض كسي

كنرده، در  را مصنادره آن تموجود نيست، يا دول

 منال و اگر زمناني ،نيست واجب زكات مالي چنين

جب گذشنته سنالهاي آمند، زكنات دست به فوق  وا

 شود.نمي

ليمي اعتنراف كه داده قرض شخصي اگر به  كنند و

 در خانه يا اموال موجود استاه يا گو است ُمفِلس

انند، آمده دسنت به نگاهاند، آشده و پنهان دفن
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 واجنب گذشنته سنالهاي زكنات صورتهايي در چنين

 شود و بايد بپردازد.مي

 مسلله:

قرضها را  آن دارد و زكات قرض بر مرد  اگر كسي

صحيح اءاد ديون از قبض قبل گر  اسنت كنرد  و ا

 دسنت بنه كنه آنها را ادأ نكرد تا وقتني زكات

 را بدهد. گذشته سالهاي آورد، بايد زكات

 :در زكات نيت

ادا يا جندا  با وقت بايد همراه زكات اداي نيت

گر  ياز بقيه مقدار زكات كردن مالهنا باشند. ا

كنرد،  خندا صندقه را در راه امنوالش يهمه كسي

 شود.مي ساقط از وي زكات

 مسلله:

بر  و آخر سال در اول زكات نصاب بودن كامل معت

 ندارد. اعتباري سال وسط است

 :ناميه اموال زكات

 بر سنه است واجب در آنها زكات كه ناميه اموال

 اند:نوع

 نقنره نصناب كه طال و نقره اول: نقود يعني نوع

 بنه آن يا قيمت نقره«  اگر 212يعني» دوصد درهم

«  اگننر 33يعننني» مثقننال روز و طننال بيسننت نننرخ

 باشد.مي

 مسلله:

با آنها فلز  باشند )يعني مغشوش اگر طال و نقره

 خنالص يطنال و نقنره باشد( حكنم آميخته و غيره

باشند،  در آنها فلز و غيره و اگر اغلب ،دارند

 دارند. تجارت و اسباب عروض حكم

خريند و  قصند و نينت كه تجارت دو : اموال نوع

شود و در مي در آنها الز  زكات ها بادر آن فروش
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 همنان و قيمنت باشند ننرخ كه ايهر شهر و محله

 زكنات اداي هنگا  تجارت شهر معتبر است. اموال

 شوند.  گذاري روز بايد قيمت فروش نرخ به

گوسفند، شنتر و  :هستند يعني« سَواِئم»سو :  نوع

حند  چرند اگر بهمي بياباندر  سال اغلب گاو كه

 است. الز  برسند زكات نصاب

 رأس اگر چهنل :يعني ،است رأس گوسفند چهل نصاب

لب سال يك كهد گوسفند باش  بر آنها بگذرد و اغ

 الز  در آنها زكات رأس بچرند يك در بيابان سال

  233تننا دو رأس رأس  121و از رأس  123تننا اسننت

 ،تننا چهارصنند رأس رأس سننه رأس 231و از  ،رأس

 گوسفند يكعدد گوسفند زكات از هر صد رأس آنگاه

 است. الز 

بنر آنهنا  كامنل سال يك كه شتر است  1شتر نصاب

باشنند.  چريده را در بيابانال س بگذرد و اغلب

 و از ده ،شنودمي در آنهنا الز  گوسفند زكات يك

 گوسفند، از بيسنت تر سهش  11شتر دو گوسفند، از

چه شتر ينك و پنج شتر چهار گوسفند، از بيست  ب

 جدول به باره شود. در اينمي واجب ساله شتر يك

 .1شود توجه ذيل

  :زكات شتر در بحث نصاب

مقننننندار 

 نصاب

 در آن مقدار واجب

  ساله گوسفند يك رأس يك   1- 2از  

                                                 
 به حيوانات وجود اين را ع م    و علت است گوسفن ، گاو و شتن را ذكن نكنده زكات لف، نصابم  - 1

 كتراب   نها در متن نصاب مناطق در اين    ضنورت به كنده. با توجه هن  بيا  در سنزمين ح  كاف 

 ش . منادزه . افزوده
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  ساله گوسفند يك رأس ود   13- 13از

  ساله گوسفند يك رأس سه   11- 12از

  ساله گوسفند يك چهار رأس   23- 23از

 مخاض( )بنت ساله شتر يك بچه يك   21- 31از

 لبون( )بنت شتر دو ساله بچه يك   32- 31از

 )حقه( ساله شتر سه بچه يك   32- 23از

  شتر چهار ساله بچه يك   21- 31از

  دو نفر شتر دو ساله   32- 23از

  ساله دو نفر شتر سه  21- 123از

 - 122از

121  

 رأس و يننك سنناله دو نفننر شننتر سننه

 گوسفند 

 - 133از

133  

 و دو رأس سنناله دو نفننر شننتر سننه

 گوسفند

 - 132از

131  

 سرأ و سننه سنناله دو نفننر شننتر سننه

 گوسفند

 - 133از

133  

 و چهنار رأس سناله دو نفر شتر سنه

 گوسفند 

 - 132از

131  

شنتر  بچه و يك ساله دو نفر شتر سه

  ساله يك

 - 113از

113  

  ساله نفر شتر سه سه

 - 112از

111  

 گوسفند  رأس و يك ساله شتر سه سه

  123 -123از

 

 گوسفند  و رأسو د ساله شتر سه سه

 - 122از

121  

 گوسفند رأس و سه ساله شتر سه سه

 - 133از

133  

 گوسفند  و چهار رأس ساله شتر سه سه
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 - 131از

131  

 شنتر ينك بچه و يك ساله شتر سه سه

  ساله

 - 121از

132  

شنتر دو  بچنه و يك ساله شتر سه سه

  ساله

 - 233از

122  

شنتر دو  يا پننج ساله ار شتر سهچه

  ساله

در شنترها  زكنات اداي چگونگي طرح فوق در جدول

 شد: بيان ذيل شرح تا آخر، به  113از

 گوسفند الز  شتر يك در هر پنج شتر 113ازبعد  كه

 32ازو  شتر يكساله بچه يك 31 تا 1از  سپس ،است

 شنتر سنه ينك 13تا 32ازو  شتر دو ساله يك 31تا

هر  شنده بيان روش طبق شود سپسمي الز  ساله از 

تنا هزارهنا  بدينگوننه گوسفند الخ شتر يك پنج

 شود.مي ما مشخص براي زكات شتر طرح

  :يادآوري

بر او بگذرد و ننر  تما  سال بايد يك گوسفند -1

نر گوسفن كه مجاز است اند يعنيمساوي و ماده د 

 بدهد يا ماده.

شنود در مي واجنب ساله چهار شتر سه هر جا كه -2

 بدهد. شتر دو ساله تواند پنجآنها مي عوض

 شنتر مناده دهد بايند حتمناا مي زكات كه شتري -3

شنتر  مگر اينكنه ،شتر نر جايز نيست باشد دادن

صورت قيمت نر و ماده  شندن اضنافه شنوند و در 

ا ينر اگر بخواهد نر بدهد، از  شتر ماده قيمت

 بدهد. با شتر نر زكات را همراه قيمت تفاوت به

 كنه جرأ استاإل واجب در صورتي مذكور فقط طرح -3

 بنراي باشنند و چنانچنه دامنداري شترها بنراي

 يآنها با بقينه قيمت در جمع باشند زكات تجارت

 شود.مي الز  سرمايه
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  :گاو نصاب

 سنال اغلنب برسند كه رأس تعداد سي گاو اگر به

نه دامداري بچرند و براي را در بيابان  باشند 

 در آنهنا زكنات ذينل شرح به خريد و فروش براي

 است. الز 

مقنننندار 

 نصاب

 در آن مقدار واجب

  33 - 32از

 

 يكساله، نر يا مناده گوساله رأس يك

 يا تبيعة( )تبيع

 دو ساله گوساله رأس يك   33 - 12از

  23 - 22از

 

 ساله يك گوساله دو رأس

  33 - 32از

 

دو  رأس و يك يكساله گوساله  رأس يك

 ساله

  33 - 32از

 

 دو ساله گوساله دو رأس

  23 - 22از

 

 يكساله گوساله رأس سه

 - 132از

133  

دو  رأس و يك ساله يك الهگوس دو رأس

 ساله

 - 112از

113   

 ساله يك رأس و يك دو ساله دو رأس

 سناله از ينك گاو، مقدار واجب در هر ده آنگاه

 شود.مي تبديل دو ساله به

 مسلله:

 و غينره از طال، نقره، آهن، منس معدني اگر كسي

مت بنه قمتعلن آن پنجم يك يافت در بيابان  حكو

اسنت.  يابنده به متعلق و باقيمانده است اسالمي

 و اگر زمنين ،نباشد كسي ملك زمين كه در صورتي

و  ،است مالك به متعلق آن چهار قسمت است مملوك
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ظر  يافنت معندني چنين خويش ياگر در خانه از ن

نظنر و از  نيسنت الز  در آن ؛ ُخمنس: اعظنم اما 

 است. الز  صاحبين

 :زكات و مصرف مستحق

منورد  و وسنايل مسنكن، نفقنه، اسنباب كنه كسي

 خنودش( لنواز  و تواننايي قدر وسع )به احتياج

جه بر حاجت، طال، نقره، اموال اضافه  تجنارت، و

 212قيمنت آنهنا معنادل كل مجموع كه نقد و غيره

متروز ق ننرخ به كه نقره گر  شنوند، برسند،  ي

 زكنات و دادن زكنات او گرفتن باشد براي داشته

 و اگنر كمتنر از مقندار فنوق او جايز نيست به

 است. زكات باشد مستحق داشته

 مسلله:

 قنرض مينت، اداي مساجد، مندارس، تكفنين ساختن

 سازي، و هر چينزيپل، حفر چاه، راه ميت، ساختن

 زكات، جايز نيست. از مال ستني تمليك در آن كه

 مسلله:

از حد نصاب،  بيش فقير غير مديون به زكات دادن

ديگنر شنهر و  به شهر و محله را از يك يا زكات

در  مگر اينكنه است ، مكروه كردن منتقل ايمحله

او باشننند يننا  و فاميننل شننهر خويشنناوندان آن

 اسنت مسنتحب هباشد. آنگا وجود داشته تريمحتاج

 آنجا ببرد. به

 مسلله:

 الباشد سؤ روز را داشته يك و غذاي طعا  هر كس

 است. حرا  خودش براي كردن

 :فطر يصدقه

 كه بنالغ فطر بر هر فرد مسنلمان، عاقنل صدقه

و  زايند بنر دينون نصناب باشد و آن نصاب مالك
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بر  هم و أضحيه است او باشد، واجب اصليه حوائج

 شود.مي الز  فردي چنين

 اءاد خنويش يخود و عائله فطر را از طرف يصدقه

فجنر روز  بعد از طلوع آن و اداي وجوب نمايد و

 از آن و اگر قبل ،از نماز عيد است عيد تا قبل

سي ادا كرد جايز است. پنس رمضان روز در ماه  ك

وز عيد بميرد، يا بعد از فجر ر از طلوع قبل كه

فطنر  يشود، صدقه مشرف اسال  متولد و يا به صبح

 نيست.  بر او واجب

 :فطر يمقدار صدقه

( 2/213 از گننند  صنناع فطننر نصننف يمقنندار صنندقه

 صناع است. يا ينك آن معادل  ( يا قيمتاكيلوگر

 يصندقه گنرفتن از خرما و جو بدهد. مستحق كامل

 را داشنته زكات گرفتن استحقاق كه است يفطر كس

به امنا  فطنر بنه يصدقه و دادن ،باشد  مسنجد 

باشند، جنايز  فقينر هنم ولو اينكه حقوق عنوان

 نيست.

  :نافله صدقات

 والدين، خويشاوندان به توانرا مي نافله صدقات

و  كننندگان الها، سؤ، يتيمان، مساكين، همسايه

بر  اضنافه هنر چنه كه است داد. بهتر آن يرهغ

 واجبنه و حقنوق و نفقنات و دينون اصليه حوائج

 نامشنروع كنند و در راههناي را صدقه باشد، آن

 نكند. خرج

 سنال يك يخيبر نفقه بعد از فتح  پيامبر اكر 

چيز ديگر  داد و هيچ تحويلات مطهر ازواج را به

شد، ميسر مي نگذاشتند، هر چه باقي نخودشا براي

 بنالل  بنه كردنند و خطنابمي خدا صدقه در راه
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 ذي منن ال تخنشو ينا بنالل أنفق»فرمودند:  نينچ

  .«ااقالال العرش

 عنرش و از مالنك داري آنچنه كنن بالل! خنرج اي

 را مدار.  فقر و تنگدستي يانديشه

ند  رجخن را نبايد بيهوده مال كنرد زينرا خداو

 معرفني شنيطان برادرانا ر كنندگان خرج بيهوده

در آن،  كننه اسننت آن بيهننوده اسننت. خننرج كننرده

 نباشد. و يا دنيوي جايز ديني نفع گونههيچ
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  الصو  كتاب

و بر  است اسال ، روزه اساسي ديگر از اركان يكي

 مناه كنه است هر فرد مسلمان، عاقل، بالغ، فرض

كنافر و  بگيرد. منكنر آن را روزه رمضان مبارك

 است. فاسق آن تارك

 خداوند عزوجنل كه شده روايت  از پيامبر اكر 

 اند: فرموده

بر اجنر و پناداش ده آد  بني نيك هر عمل»  برا

 خنود  مننو  اسنت منن بنراي كه دارد مگر روزه

 .«هستم و مزد آن پاداش

 و نفناس از حنيض بودن پاكو  آن، نيت اداي شرط

 .است

 :روزه انواع

 است:  قسم بر شش روزه

 رمضان؛ مبارك ماه ياول: روزه قسم

 ؛اءقض يدو : روزه قسم

 نذر معين؛ يسو : روزه قسم

 نذر غير معين؛ يچهار : روزه قسم

 كفاره؛ يپنجم: روزه قسم

 نفل؛ يهشش: روز قسم

 منثالا  ،شنودادا مي با هر نيتي رمضان ماه يروزه

يره نفنل يا نينت مطلق يروزه نيت اگر كسي  و غ

 يروزه جناي نندارد و بنه اعتباري وي كرد، نيت

 خواهد شد. واقع رمضان

توانند مسافر يا معذور باشند مي كسي مگر اينكه

كند. اما  يا كفارهقضا  يروزهيت روزها ن در آن

( محمد )رحمهماهللا و اما  ابو يوسف )اما  صاحبين

 يبشنود، روزه هنر نيتني گويند: در هر صنورتمي

 شود. مي حساب آن جاي به رمضان
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و  ،شودادأ مي نفل و نيت مطلق با نيت نذر معين

 واجنب همنان جناي كرد، بنهب ديگر واج اگر نيت

شود ادا مي مطلق با نيت نفل يود. روزهشمي حساب

 نينت تعيين نذر غير معين، قضا و كفاره و براي

 است. شرط

 :روزه نيت

 صادق صبح تا طلوع آفتاب از غروب روزه نيت وقت

تنا  و نفل و نذر معين رمضان يروزه و نيت ،است

ا، قضن اسنت. نينت صنحيح هم آفتاب از زوال قبل

جايز نيست. اگر  بعد از طلوع و نذر معين كفاره

 كرد، سنپس روزه نيت رمضان ماه اول در شب شخصي

با  ديواننه چند روزي رمضان ماه در وسط شند و 

گرفنت،  روزهنا را روزه ديوانگي، آن حالت همان

 قضا كند، زيرا نيت بوده ديوانه كه روزهايي آن

شد  ديوانه رمضان ماه و اگر تما  وجود نداشته

 .نيست گردد و بعدا قضا الز مي ساقط روزه

 آمند بناز تنا آخنر مناه هنوش به لحظه اگر يك

 هنوش از بنه قبنل روزهاي قضاي شد، فقط ديوانه

 آورد.  جاي را به آمدن

  :ماه يترؤ

  ينا بنا تمنا رمضان ماه يتبا رؤ رمضان يروزه

 ماه يترؤ شود و برايمي واجب روز شعبان سي شدن

 ابنر آلنود ينا داراي َمطَلع كه در صورتي رمضان

 عادل زن مرد يا يك يك گرد و غبار باشد، شهادت

 است.كافي

 كنه )عيد فطنر( در صنورتي شوال ماه يترؤ براي

را  مناه بزرگني جمنع اسنت الز د باشن صاف َمطَلع

 واقع مورد قبول آنان شهادت كنند آنگاه مشاهده

 را با چشم يا شوال رمضان ماه شود. اگر شخصيمي
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 او را قبنول شهادت قاضي نمود ولي مشاهده خويش

براي  روزه بلكنه او جنايز نيسنت نكرد، افطار 

نهمي بگيرد و اگر افطار كنرد قضنا الز   شنود، 

 كفاره.

 :روز شك يروزه

 ا سني است، يعنني الشك( مكروه)يو  گرفتن روزه

 كه است ماه، مشكوك يترؤ عد  لحاظ به كه شعبان

 يا از رمضان، مگر بنراي است روز از شعبان اين

 گيرد و اينمي روزه اواخر هر ماه هميشه كه كسي

لي در آنهنا روزه كنه روزهايي روز با همان  نف

 گرفتن روزه صورتي شود، در چنين موافق گرفتهمي

كه ثابت اگر بعداا  ولي ،ندارد اشكالي نفلي  شد 

روز  ينك جاي بوده، به رمضان روز از روزهاي آن

يا ديگر  نفل نيت شود و لو اينكهمي واقع رمضان

 باشد. كرده واجبي

 قضا و كفاره

 :رهقضا و كفا موارد وجوب

 روزه در حالنت رمضنان مبنارك در مناه اگر كسي

 غذا و دوا خورد ينا آب كرد يا عمداا  جماع عمداا 

قضنا و  شنود و بنر ويفاسند مي اشآشاميد، روزه

 گردد.مي الز  كفاره

روز  آزاد كنند ينا شصنت بايد غالمي كفاره براي

 گيرد روزه متوالي

در  كند كه انتخاب گرفتن روزه را براي هاييماه

 و عيندين تشنريق رمضنان، اينا  آنها مناه وسط

  چنند روز را روزه دو مناه نباشند. اگر در طني

شنوند و مي باطنل روزها از نظر كفاره نگرفت،آن
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گيرد مگر  روز بايد روزه از نو شصت كفاره براي

 عذر حيض. 

 مسنكين شصنت ندارد به گرفتن روزه اگر استطاعت

(  2/213صنناع نصننف مسننكيني دهنند يننا بننه طعننا 

 را بپردازد. آن يا قيمت  ( گند اكيلوگر

يا نذر را فاسد كنرد،  قضا يا كفاره ياگر روزه

چند  يروزه رمضان شود. اگر در يكنمي الز  كفاره

لي براي كه روز را فاسد كرد، در صورتي  روز او

 كفناره ينك همنه ننداد، بنراي كفناره يا دومي

 از روزهناي بود فقط داده و اگر كفاره ،كافيست

 ها جدينداا بعدي شود و برايمي واقع كفاره گذشته

 دهد. كفاره

 يبود، كفاره الز  بر وي از دو رمضان اگر كفاره

 بپردازد. را جداگانه هر رمضان

 :قضا موارد وجوب

 شد؛ فطار كرد، يا حقنها جبراا  اگر كسي

 شد؛  دارو چكانيده اشو بيني يا در گوش

شند و  سر، دارو چكانيده يا زخم شكم يا در زخم

 رسيد؛  دما  جوف دارو به

و  يتغنذ بنا آن كنه يا چينزي يا خاك، سنگريزه

 شود، فرو برد؛ نمي تداوي

 نمود؛  استفرا  دهان مقدار پري به يا عمداا 

 خورد، سپس سحري است هنوز شب اينكه گمان يا به

 كرده؛  فجر طلوع شد كه معلو 

كنرده، افطنار  غنروب آفتناب اينكه گمان يا به

 نكرده؛  غروب آفتاب آنكه نمود و حال

 اشكنرد روزه غذا خنورد و گمنان فراموشي يا به

 غذا خورد؛  عمداا  سپس شده باطل

 شد؛  ريخته بود آب خواب كه كسي قحل يا به
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 يا دينوانگي يا بيهوشي خواب در حال يا با زني

 شد؛ جماع

 است روز واجب آن قضاي صورتها فقط اين يدر همه

 كفاره. نه

 كنرد و ننه روزه نيت  نه اگر در رمضان همچنين

به چينزي روزه افطار و از مفطنرات نيت  از او 

 شود.مي قضا الز  فقط نپيوست عوقو

 :قضا وجوب موارد عد 

 از روزه، غذا خورد ينا آب فراموشي اگر در حال

شنود و فاسند نمي اشكنرد، روزه آشاميد يا جماع

با  و انزال از احتال  نيست. همچنين الز  قضا هم

در  سنرمه و مصنرف بر بدن روغن و استعمال شهوت

قصند  بدون و استفرا  و حجامت كردن بتو غي چشم

 دهنان از پنري كه عمندي و اختيار يا استفرا 

اينهنا  يدر گوش، از همنه آب كمتر باشد و رفتن

ينا  روغن تناسل شود. اگر در آلتفاسد نمي روزه

 شود.فاسد نمي چكانيد روزه چيز ديگري

 مسلله:
ر غينر سنبيلين، است، يا د مرده كه اگر با زني

فت بوسنه كرد، يا از زن جماع يا با حيواني  گر

فاسد  شد روزه نمود، اگر انزال لمس يا با شهوت

سد  نشد روزه و اگر انزال ،شودمي و قضا الز  فا

شت در خالل كه شود. غذايينمي  دندانها وجنود دا

سد  اشآورد و خنورد روزه بينرون اگر با دست فا

 آورد، در صنورتي بيرون و اگر با زبان ،دگردمي

فاسنند  از مقنندار نخننود كمتننر باشنند روزه كننه

فاسند و  و اگر مقدار نخود باشد، روزه ،شودنمي

 آيد.مي قضا الز 
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هان ينا مقندار آن كنجندي و اگر دانه  را در د

يد ميسد فا فرو برد، روزه انداخته شود. اگر جو

 شود.شد، فاسد نمي الشيمت در دهان كه بطوري

 مسلله:

و  ،اسنت عنذر مكنروه بدون چيزي و جويدن چشيدن

جايز است.  ضرورت در صورت كودك غذا براي جويدن

تر يو پارچننه نمننودن مضمضننه، استنشنناق، غسننل

زينرا  است گرمي، مكروه دفع براي كردن استفاده

كنند و مي لنتدار دالروزه صبرييِ و بي تحمليبر بي

 است. ممنوع اين

 باقي حالت با همان شد و تا صبح جنب اگر در شب

 كنه اسنت آن مسنتحب است، ليكن صحيح ماند روزه

 كند. فجر غسل از طلوع قبل

 مسلله:

گفنتن،  از درو  روزه نظر دارند كه علما اتفاق

 ديداا ش شود وليگفتن، فاسد نمي و فحش كردن غيبت

 قندري شنود و بنهمي كاسته آن و از ثواب مكروه

او  يگويد: روزه؛ مي: اوزاعي اما  دارد كه گناه

  اكنر  رسنول شود، زيرا كنهمي طلبا بطور كلي

نكرد و از  را ترك دروغگويي هر كس»اند: فرموده

 بنه نينازي لمعصيتها باز نيامد، خداوند متعنا

 .«ندارد وي يروزه

 خداوند نيست. بارگاه مقبول اشروزه يعني

را از  دار خنودشروزه شنخص كنه اسنت شايسته پس

 اشباز نگهدارد تنا در روزه گناهانمنكرات تما 

 وارد نشود. خللي

 مسلله:

 كنرد در عنينمي خورد يا جماعمي طعا  اگر شخصي

فجنر غنذا  كرد، و با مجرد طلوع حال، فجر طلوع

كنرد  را تنرك و جماع انداخت بيرون را از دهان

 است. صحيح اشروزه
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 :و مسافر مريض يروزه

گرفتن اگر مريض را  تشنديد منرض تنرس روزه از 

  جنايز اسنت. همچننين باشد، افطار برايش داشته

شديد قرار  يدر مضيقه روزه اگر مسافر با گرفتن

جايز است. اگر مسنافر در  شگيرد، افطار برايمي

مضر باشد،  برايش روزه جهاد باشد يا گرفتن حال

شد  هنالك و اگنر خنوف بهتر است روزه نگرفتن با

 شود.مي افطار واجب

 سنفر ينا منرض حالت و مسافر در همان اگر مريض

 شدن از سالم شود و اگر پسنمي كردند، واجب فوت

بعند از  هر چنند روز كنه نمودند، فوت و اقامت

آنهنا در  اند وليدريافته شدن و مقيم شدن سالم

 ( ا( كيلو گنر2/213صاع هر روز مقدار نصف مقابل

 فقرا بپردازد. را به آن معادل يا قيمت گند 

نا  در حالت كه )پير مرد يا پيرزني فاني شيخ ف

 ورتينيست( در ص آنان بهبودييد هستند و ام شدن

صف گيرند در قبال نتوانند روزه كه  هنر روز، ن

فقنرا بدهنند و  را بنه آن ينا قيمنت گند  صاع

ضا  قضا حاصنل و توان قدرت بعداا  چنانچه شند، ق

 شود. مي الز 

يا  بر نفنس كه اييا شير دهنده حامله زن خنود 

 خطر كند، افطار كند و بعنداا اس خود احس يبربچه

 روز رمضنان در اثناي بجا آورد. اگر كودكي قضا

 حائضه شد، يا زن مسلمان گرديد، يا كافري بالغ

منظنور  روز را به يبقيه كه است شد، مستحب پاك

 آن داران، افطار نكنند و قضاي با روزه مشابهت

ست الز  حنائض بنر زن روز فقط  الز  بنر بقينه ا

 نيست.
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 :نفلي هايروزه

شنود، مگنر در مي واجنب شروع محض به نفل يروزه

ست صنحيح روزه در آنهنا گنرفتن كه روزهايي  ني

تشنريق. افطنار  روز اينا  و سنه عيدين :مانند

 پيش اگر عذري ،نيست عذر صحيح بدون نفلي يروزه

 قضنا بجنا آورده و بعنداا  آمد افطار جايز اسنت

 حنرا  و عيدين تشريق در ايا  هروز شود. گرفتن

افطار كند و  است گرفت، واجب روزه اگر كسي است

 نيست. الز  قضا هم

 :روز شوال شش يروزه

بعند از عيندالفطر  روز شنوال شش يروزه گرفتن

كس»كه:  آمده بسيار دارد و در حديث ثواب  هنر 

را  السن يگرفت، گوينا همنه روز را روزه شش آن

  .«است گرفته روزه

 روزه اوقننات اغلننب در شننعبان  پيننامبر اكننر 

 گرفتند.مي

 :روز هرماه سه يروزه

 گناهي اسنت سننت اهروز در هر م سه گرفتن روزه

سننيزدهم،  )يعننني بننيض ايننا   پيننامبر اكننر 

 ،گرفتندمي هر ماه( را روزه و پانزدهم چهاردهم

 از هر ده آخر ماه، گاهي ، گاهيماه اول و گاهي

 و بنالعكس دوشنبه، پنجشنبه روز و گاهي روز يك

 گرفتند.مي روزه

 :و عاشورا روز عرفه يروزه

يز  حجنهال ذي نهم يعني روز عرفه گرفتن روزه ن

 بسيار دارد. ثواب

محنر (  روز عاشنورا )دهنم گنرفتن روزه همچنين

بل يك كه است مستحبو  ،دارد بسيار ثواب  روز ق
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بگيرد تا  روزه از عاشورا يا بعد از عاشورا هم

 نشود. با يهوديان مشابه

 :وصال دهر و صو  صو  كراهيت

گرفتن( و  را روزه زندگي روزهاي دهر )تما  صو 

و  اسنت گنرفتن( مكنروه روزه )پيناپي وصال صو 

روز  يك كه است  داود حضرت صيا ، صيا  بهترين

 كردند.روز افطار مي گرفتند و يكمي روزه

 انسنان كنه است عبادتي آن عبادت خالصه، بهترين

گر  ترك و هيچگاه داشتهمت مداو آن روي نكند. ا

 اشبگيرد روزه نفلي يشوهر روزه ياجازه بدون زن

 يهاجناز بندون نوكر و غنال  نيست. همچنين درست

 بگيرند. توانند روزهنمي مالك

  :اعتكاف

 در مسنجد سننت رمضنان روز آخر مناه ده اعتكاف

بر او  نذر كرد، اعتكاف اعتكاف و اگر كسي ،است

 ،اسنت شنرط روزه واجب شود و در اعتكافمي واجب

 نيست. الز  روزه نفلي در اعتكاف ولي

روز  ؛ ينك: اعظنم منا از نظر ا اعتكاف مدت اقل

و از  ،؛ اكثر روز: ابويوسفا  و از نظر ام ،است

 است. صحيح اعتكاف هم ساعت ؛ يك: محمد نظر اما 

 جايز و يا غير جايز است: معتكف براي آنچه

 مگر براي نيست از مسجد صحيح معتكف آمدن بيرون

 و اگنر و وضو و نمناز جمعنه يا غسل حاجت قضاي

 محنض بنه ديگنر رفنت مسجدي به نماز جمعه براي

جا  نماز تما  اينكه شد بايد برگردد و اگنر آن

 شود. فاسد مي كرد اعتكاف درنگ

سجد بينرون بدون لحظه اگر يك آمند،  عنذر از م

ثر  و از نظر صاحبينود شفاسد مي اعتكاف اگر اك

ند اعتكناف روز را بيرون سد از مسجد بگذرا  فا
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ونوشنيدن،  شود. خنوردنفاسد نمي و گرنه ،شودمي

 احضار كاال در مسنجد صنحيح بدون و معامله خواب

 جمناع و مقندمات جمناع اعتكناف است. در حالنت

كنرد  جايز نيست. اگر جماع و غيره بوسه :مانند

 زدن و دسنت و اگر از بوسه ،شودمي باطل اعتكاف

 ال نه.إشود و د ميفاس شود، اعتكاف الانز

از  بلكنه اسنت مكنروه معتكف براي مطلق خاموشي

 قنرآن احتراز كنند. تنالوت و بيهوده دنيوي كال 

بسيار  ثواب اعتكاف و اذكار در حالت ، نفلکريم

 دارد. 

 مسلله:

 آن چند روز را نذر كرد، شبهاي اعتكاف اگر كسي

كاف روزها هم  مناه و اگنر ينكشنود مي الز  اعت

 الز  اعتكناف پيناپي همنا نذر كرد، ينك اعتكاف

 شود.مي
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  التقوي كتاب

 آنچه اسال ، دانستن و فرايض اركان از انجا  پس

 فرد مسنلمان يك براي است و مشتبه حرا ، مكروه

 به مشتبهات شدن از مرتكب است. خودداري الزامي

و مكنروه، از  در حنرا  وقنوع عند  احتياط علت

 است. اسالمي ضروريات

 :خوردنيها بيان

 ذبنح خود بندون خودي به كه جانوري گوشت خوردن

ير  را كنافري آن كه و جانوري است مرده شرعي غ

 است. نموده، حرا  ذبح كتاب اهل

 ذبح كتابي يا اهل مسلمان را كه جانوري همچنين

 ،اسنت نمنوده، حنرا  تسميه ترك عمداا  ولي كرده

 است.  حالل كرده را فراموش واگر تسميه

 :مانند درنده و پرندگان چهارپايان گوشت خوردن

و  و غيننره سننگ، شنناهينه، گننرگ، كفتننار، روبننا

ند در زمنين خزنده جانوران منوش، منار و  :مان

 كه ورانيو جنان پشت زنبور، الك :مانند ،حشرات

 است. است، حرا  آنها نجس غذاي اغلب

 نجاسننت و هننم دانننه هننم كننه زا  گوشننت خننوردن

 ت.اس خورد، مكروهمي

 داننه فقنط كنه است. زاغي حالل اسب گوشت خوردن

 بيابنناني و ديگننر حيوانننات خننورد و خرگننوشمي

 حنالل ماهي انواع دريا فقط اند. از حيواناتحالل

 اند.حرا  است، بقيه

 مسلله:

 بر عبنادت تقويت نيت به جاتو ميوه طعا  خوردن

 بيش دارد و خوردن و ثواب در حد سير شدن، مباح

 ،است حرا  پر كردن و شكم در حد اسراف از سيري

 خاطر مهمان. يا به قصد روزه مگر به
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 مسلله:

و  منرگ ينديشنها هنگنا  )يعنني مخمصه در حالت

ميسنر نشنود،  حاللني اضطراري( اگر طعنا  مواقع

 حاصل نجات از مرگ كه قدريبه از محرمات توانمي

است،  فرض خوردن حالي در چنين شود، خورد. بلكه

خواهد بود.  اگر نخورد و بميرد گنهكار و مسئول

 جنان مقدار نجنات به ديگران از اموال استفاده

 مالننك را بننه آن قيمننت بعننداا  ولنني ايز اسننتجنن

 بپردازد.

 مسلله:

 كنننده مسنت كنه در صنورتي شراب اقسا  يكليه

شه هستند. همچنين و نجس باشند، حرا   هر چيز ن

و ديگر مواد مخندر  مانند ترياك، هروئين كننده

 به حتي اياستفاده هيچگونه و از شراب است حرا 

 جايز نيست. و مداوا هم عالج نعنوا

 :آشاميدن و آب غذا خوردن آداب

خر  گفتنه« هللابسنم» اوالا  كه است سنت شنود و در آ

از غذا و بعند از غنذا دسنتها  و قبل« هللالحمد»

 شوند. شسته

شنود و بنا هنر  نوشنيده با دست جرعه با سه آب

 شود. گفته« هللابسم» جرعه

 مسلله:
بر  آب ينا نجاسنت طهارت به نفر عادل گر يكا خ

ينا  و اگنر فاسنق ،اسنت مورد قبنول دهد، قولش

 معلنو  و فسنقش عندالت كنه )كسي مستور الحالي

هد، بايند فكنر و  آب نجاست شود( بهنمي خبنر د

اگر  نمود. پس خود عمل رأي كرد و بر غالب تلمل

آبها را برينزد و  ستا وي در راستگويي ظن غالب

توانند مي است در كذب غالب و اگر ظن ،كند تيمم

 كند. تيمم وضو بگيرد و هم هم
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 مسلله:

شنود  خريداري كتاب يا اهل از مسلمان كه گوشتي

 كفنار خرينداري ياز بقيه كه و گوشتي ،است حالل

 است. شود، حرا 

 مسلله:

 ظالم، زن ميران، حكا و هدايا از ا ضيافت قبول

كه جايز نيست. اگر يقنين و فاحشه رقاصه  كنند 

 حنالل شود از طرينقمي او داده به هدايا كه اين

بر  ولني آمنده، جايزاسنت دسنت به بهتنر بننا 

 است. قبول احتياط، عد 

  :لباس آداب

سنرما و  و دفع مقدار ستر عورت به لباس پوشيدن

 و بيشنتر از آن ،اسنت افراد فرض يهگرما بر هم

خداونند و  و اظهنار نعمتهناي زينت مقدار، جهت

 است. شكر مستحب اداي

بايند احتنراز  ننازك خيلني لباسهاي از پوشيدن

 بنراي و ظريف نازك لباسهايدن پوشي كرد. بخصوص

نشنود،  رعاينت شنرعي مسنايل كه در صورتي زنان

 است. حرا 

 له:مسل

 و قنوزك از شتالنگ شلوار و پيراهن بودن پايين

 پا جايز نيست. 

 يا ننيم وجب قدر يك به عمامه يشمله رها نمودن

 است. متر مستحب

 و تكبر و خودنمايي اسراف نيت به در لباس تكلف

 است.  حرا 

 بنراي شنده رننگ بنا زعفنران كه لباسي پوشيدن

 است. حرا  مردان

 مكنروه مطلقناا  منردان قرمز بنراي لباس پوشيدن

 است.
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باشنند  خنالص از ابريشنم كنه لباسهايي پوشيدن

 و اگنر تنار و پنود آن ،سنتا حرا  مردان براي

 نندارد. بنافتن نباشد، اشكالي از ابريشم كامالا 

ظم از نظر اما  خالص از ابريشم و پشتي فرش  اع

 جايز نيست. از نظر صاحبين و ؛ جايز است:

 زننان براي طال و نقره :مانند زيور آالت پوشيدن

 جنايز نيسنت. داشنتن منردانای و بر ،جايز است

مهنر در  جهنت و پادشاه قاضي براي انگشتر نقره

 .1جايز نيست ديگران و براي جايز است انگشت

يا  باشند از طال يا نقره كه از ظروفي استفاده

اند، شنده ساخته نقرهيا  از طال كه ميز و صندلي

قاا  ظروف در آن بر آنها و غذا خوردن نشستن  مطل

ها پسنر بچنه بنه طال و نقنره است. پوشيدن حرا 

 جايز نيست.

  :آن و دواعي وطي بيان

 و نفناس حيض در حالت خويش يمنكوحه با زن جماع

 است. )ُدُبر( حرا  غير مشروع و در محل

 آن و منكنر حرمنت حنرا  قطعاا  لواط عمل همچنين

يا  غير محنر  زن سوي به كردناه كافر است. نگ

و  زدن، غمنزه ريش( دسنت)پسنر بني َأمُرد سوي به

 است. حرا  با شهوت اشاره

 مسلله:

قت است حرا  ديگران عورت به كردن نگاه  مگنر و

نه نگاه :مانند شرعي ضرورت  دكتنر و طبينب، خت

به اعضاي تواند بهو قابله. مرد مي كننده  مرد 

 نگناه تا زانو است از ناف كه عورت غير از محل

                                                 
 البتره  جرايز اسرت   مرندا   برناي  اندنتن نقنه نظن فقها پوشي   طبق ول  است منحوم لفنظن م  اين - 1

 و غين جايز است. )م( اندنتن طال حنام پوشي  
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 تا زانو عورت از ناف زن در مقابل كند. نيز زن

 جايز نيست.  محدوده در اين هم زنان و نگاه است

 بنه زن مرد ينا نگناه عورت مرد به خالصه، نگاه

 و نگاه غير محر  زن مرد به زن، نيز نگاه عورت

 كه جنايز نيسنت. چننان مرد غينر محنر  به زن

 فرمايد: مي خداوند متعال

﴿                                        

                                     

                                       

...﴾  (.31 -33/نور) سوره 

به مردان مؤمن بگو كه چشمانشنان را ]از ديندن »

ند و پاكندامن  ورزنند. اينن [ فرو پوشننامحر 

تر اسنت. بن  گمنان خداونند از برايشان پاكيزه

و بنه زننان منؤمن * كنند با خبر اسنت آنچه م 

[ فرو بگو: چشمانشان را ]از نگريستن به نامحر 

پوشند و پاكدامن  ورزند و زينت خود را آشنكار 

 .«..نكنند مگر آنچه از آن كه آشكار است
 سوي به هر كس :كه شده روايت  از پيامبر اكر 

در  كند، روز قيامنت نگاه با شهوت غير محر  زن

 شود.مي و گداخته، ريخته گر  سرب چشمهايش

 

 مسلله:
كنند  نگناه خنويش زن بدن تما  تواند بهمرد مي

صوص به كه است مستحب ولي نكنند.  نگناه عضو مخ

تواند او دارد ميرا  با زني قصد ازدواج كه كسي

 كند. را نگاه
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 مسلله:
ظهنور  بنه تا بچنه مني ريختن بيرون )يعني عزل

 جايز نيست. زن رضايت نپيوندد( بدون

  :و تجارت كسب آداب

 اسالمي از واجبات يكي امرار معاش براي حالل كسب

كار  خودش انسان كه است كسبها آن و بهترين است

   داود نمايند. زينرا حضنرت امرار معاشكند و 

 يبقينه و همچنين .كردمي معاش كسب خويش از عمل

بودنند و  و كناري كسب داراي هر يكي † پيامبران

كسنبها  كردنند. بهتنرينمي از آن، امرار معناش

 از درو ، قسنم خنالي كنه در صنورتي است تجارت

 باشد. بيجا و فريب

 :اطلب يمعامله

گرفته(  صورت معامله آن روي كه )چيزي اگر مبيع

 چننين نباشد ماننند ميتنه، خنون، و غينره مال

گوينند. مي« باطنل» شنرع را در اصطالح ايمعامله

 شنرعي بنا ارزش منال باشد ولي اگر مال همچنين

در  مناهي در هوا ينا فنروش پرنده :مانند نيست

 ننوع مخندر[، خنوك، اينن دريا، مشروب، ]منواد

 حيوان شير در پستان است. فروش باطل هم معامله

 .1است نيز باطل حيوان در شكم و حمل

                                                 
انر  كره    كرنده  تعنيرف  را فقها چنين« مال»و  است مبيع بود  بيع، مال انعقاد و صحت از شنايط يك  -1

 ايرن  باش . روي جايز و مباح از    استفاده عادي حاالت باش  و در داده ماليت ارزش    به شنيعت

 نروع  و هريچ  اسرت  باطل  نها بيع نيستن  و خني  و فنوش شنع  متقوم مواد مخ ر مال اساس، انواع

 شود. منادزه .منعق  نم     روي عق ي
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 :باطل يمعامله حكم

 جننس مالنك اصالا  مشتري كه است آن باطل بيع حكم

 گنردد. حكنمبرمي فروشننده شيء به شود و آننمي

شود مي داخل مشتري در ملك :كه است فاسد آن بيع

 است. واجب معامله آن فسخ ولي

 :فاسد يمعامله

برسند،  و درگينري جدل به اشنتيجه كه ايمعامله

گوسفند،  بر پشت پشم يمعامله :مانند ،فاسد است

 بنودن چيز غير معين، يا مجهنول يك ييا معامله

 ثمن. پرداخت مدت

 ايمسنئله گوننهو هيچ گرفت صورت لهاگر معام پس

 شود.مي صحيح معامله وجود نيامد، دوباره به

را  فاسند آن با شرط، فاسند اسنت. شنرط معامله

آن، نباشد  و از لواز  معاملهی مقتض :گويند كه

ينا خريندار  فروشنده براي اضافي نفع نوع و يك

يا  مننزل :باشد مانند اينكنه در آن، قيد شده

 يا ينك ماه يك شود كه شود و شرط فروخته دكاني

 كند، آنگناه استفاده از آن ديگر، فروشنده سال

 شرطها. اينگونه دهد و امثال تحويل مشتري به

 :ربا حرمت

در قنرض،  باشند و چنه در معامله ربا و سود چه

 گرفتن. است حرا  قطعاا 

 بايد از آن كه است كبيره نسود، از گناها دادن

 شود.كافر مي آن كرد. منكر حرمت دوري

 است: سود بر دو نوع

 نقد را بنه يعني نسيه نقد به سود در فروختن -1

 فروختن.  نسيه

بسننيار  را بننه اننندك سننود در مقنندار يعننني -2

 فروختن.
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دو چيز موجود  كه است سود، شرط بودن حرا  براي

 شود.مي سود حرا  هر دو نوع اشند، آنگاهب

و  كينل يعني« اتحاد قدر» دو « اتحاد جنس» يكي

 وزن. 

موجنود  شنود و ديگنري دو يافت از اين اگر يكي

در  گرفتن اضافه ولي است حرا  نباشد، سود نسيه

ينا  گنند  بنه اگر گنند  مقدار جايز است. مثالا 

طال،  خرما، طال به يا خرما بهنخود  عوض نخود به

شود، هنر دو  فروخته آهن به نقره، آهن به نقره

هنر دو  و اضنافه نسنيه اينجا موجودند، پس شرط

 شوند.مي حرا 

 يا جنو بننه نقره نخود يا طال به به و اگر گند 

 نسنيه ولني اسنت حناللفه شود، اضا فروخته گند 

هر شود. زمي حرا  دادن يرا گند ، نخود و جنو، 

هنر دو  هستند و طال و نقره ايو پيمانه كيلي سه

هم همه اند، اما جنسو در قدر مشترك وزني  بنا 

 و در صنورت حنالل صنورت دارد. لذا در يك تفاوت

 است. ديگر حرا 

يا  يا گوسفند به پارچه به اگر پارچه گوسنفند 

 است شود حالل تعويض وته فروخ شتر اضافه شتر به

 موجود است، ولي جنس حرا ، زيرا وحدت نسيه ولي

جود نيسنت. و اگنر هنر دو يعنني و وزن كيل  مو

هم اضنافه نشوند، هم و قدر يافت اتحاد جنس  و 

 آهن به يا عدس نقره به گند  مثالا  است حالل نسيه

موجنود  اتحناد جننس شود، چنون و تعويض فروخته

و  زيرا گند  ،موجود نيست و اتحاد قدر هم نيست

 باشند. مي وزني و آهن و نقره كيلي عدس

ليمي يادآوري  بنودن و وزنني شود معينار در كي

 زمان آن و تعامل  پيامبر اكر  ياشيل، فرموده

در  بعندي عصرهاي مرد  و تحوالت و تغييرات ،است

 دارد.ن آنها اعتباري
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 مسلله:

تر  و خرماي آرد گند  به گند  يو معامله تبديل

 بطنور مسناوي كشنمش و انگور بنه خشك خرماي به

در  كنه ننو و لنوكس اجنناس يجايز است. معامله

و  بنجنل باشند با جننس داشته خوبي بازار ارزش

باشند،  جنس از يك كه در صورتي افتاده از قيمت

 جايز نيست. و بيش و كم يز استجا ر مساويبطو

 مسلله:

 به از مقنروض استفاده هر گونه در آن كه قرضي

 است. برسد، حرا  دهنده قرض

 :فاسد ياجاره

فاسد و سنود  از بيع و اجتناب دوري همانطور كه

 است. اجناره الز  هم فاسده ياست، از اجاره الز 

 مغازه يك كند مثالا فاسد مي ير مناسبغ را شرطهاي

 معلنو  آن يا اجرت اجاره شود اما مدتمي اجاره

 تما  فاسد است. يا عقد اجاره اجاره اين ،نيست

 وقنت در آن شده اجاره آن روي كه شود و چيزيمي

يا  ده شود بلكهنمي داده مستلجر تحويل به روز 

 فاسد است. هم شود اينمي يمبعد تسل ماه يك

 

 مسلله:

 آينند دادنمي دسننتاز كننار كننارگر به كننه چيننزي

اجنرت،  عننوان كارگر به به از آن معين مقداري

فاسند اسنت. ماننند  اياجاره و چنين جايز نيست

را درو  ينا علنف مقدار گند  بگويد: اين اينكه

 ينك منن از ده يا دسته يك دسته و از هر ده كن

لي معموالا  اياجاره باشد. چنينتو مي اجرت من  خي

نيسنتند، لنذا  آگاه از آن مرد  دارد ولي رواج

 بايد احتراز نمود.

 مسلله:
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شنود مي داده كارگر اجر مثل فاسد به يدر اجاره

 داده اضنافه شنده تعيين قبالا  كه اما از مقداري

 شود.نمي

 :روشيف كم

 مشتري به جنس تحويل از ميزان )يعني فروشي كم

متعين(  در ثمن كردن كم مشتري و براي دادن كم

 ﴿فرمايد: مي است. زيرا خداوند متعال حرا 

       ﴾ كه است فروشان كم ويل، مخصوص جهنم 

 .هللا عاذناأكنند. مي كمي و ثمن انه، وزندر پيم

 مسلله:

بر  كه قرضي يا در مدت مبيع ثمن تلخير در اداي

و تنلخير در منزد  اسنت معلو  آن و مدت او الز 

  است، زيرا پيامبراكر  عذر ممنوع كارگر بدون

ينا  ثمنن در تحويل غني كردن درنگ»اند: فرموده

 بلد قرا بدهين كارگر مزدش و به است ظلم ديون

  .«شود خشك عرقش از اينكه

 دهننده قنرض به متعين اگر از مقدار قرض مقروض

 جننس تحويلي از مقدار جنس بيشتر بدهد فروشنده

بدهد،  آنها اضافه از ثمن بدهد يا مشتري اضافه

 قبلي، جنايز بلكنه قيد و شرط و بدون با رضايت

 است. مستحب

 :در معامله نيرنگ

 جايز نيست در معامله و درو  بازي گ، حيلهنيرن

 را از بنين كنند و بركنتمي را حرا  حالل و كسب

 در بنازار مقنداري روزي  اكنر  برد. رسنولمي

ست شده تهيه فروش براي ديدند كه گند   بنود، د

ند  را در آن خويش مبارك گندمها فرو كردند ديد
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چنرا »سنت، فرمودنند: و تنر ا گندمها خيس داخل

گفت: بر اثر باران.  فروشنده« اينها تر هستند؟

 چرا گندمهاي»فرمودند:  در جواب پيامبر اكر  

هر  متوجه تا مرد  تر را ظاهر نگذاشتي بشوند. 

ند  بنازي نيرنگ در معامله با مسلمان كه كسي ك

 «.نيست من از امت

 مسلله:

 پشيمان عقد معامله نشد بعد از تما  اگر مشتري

را  خود بگنذرد و معاملنه از حق شود و فروشنده

رسند و او مي كند، اجنر و منزد بسنيار بنه فسخ

 شود. مي او بخشوده گناهان

 :توليه و بيع مرابحه بيع

 بينع  2-مرابحنه : بينع 1-اسنت بر دو قسنم بيع

 توليه

 را طبق سجن فروشنده :را گويند كه آن« مرابحه»

 آن« تولينه»بفروشند.  اضافي با نفع خريد خودش

 بفروشد. اضافي نفع خريد بدون بر حسب كه است

 واقعينت است موظف توليه، فروشنده بيع در صورت

و  از نظننر كرايننه و چنانچننه ينند،خرينند را بگو

يد  خنرج اضافه آن روي مقداري حمالي كنرده، با

 تمنا  قدر تا اينجا برايم اين جنس بگويد: اين

 فروشم. نگويد: منمي شده تما  نرخ به و من شده

گو قندر خرينده را اين جنس اين ا ، زينرا دروغ

 شود.مي حساب

 مسلله:

بفروشد و  صد تومان به را مثالا  ايپارچه اگر كسي

 از قبل نسپرده بايع را هنوز به ثمن وجه مشتري

غي بنه را از مشتري پارچه آن آن، فروشنده  مبل

 كننند، چنننينمي خريننداري كمتننر از صنند تومننان
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يرا حكنم صحيح شرعاا  ايمعامله ربنا را  نيست، ز

 دارد.

 مسلله:

 و وزن كينل را طبنق يا وزني كيلي جنس اگر كسي

 فروشند بنرايمي ديگري به كند و سپسمي خريداري

تا  نيست صحيح در آن و تصرف استفاده دو  مشتري

 و وزن كينل دوبناره را خنودش جننس آن كهزماني

 اولني و وزن در كيل اشتباه زيرا احتمال ،نكند

 شود. بايد رعايت احتياط يوجود دارد و جنبه

 مسلله:

 منثالا  ،جايز نيست از قبض قبل منقول اموال فروش

را در  كند اما هنوز آنمي خريداري يماشين شخصي

ته و تحوينل و اختيار خود نيناورده تصرف  نگرف

ست صنحيح فروشد اينمي ديگري را به است، آن  ني

 بفروشد. گيرد آنگاه را تحويل بايد آن لذا اول

 :غير جايز معامالت

 صنحيح اسال  مقدس از نظر شرع ذيل معامالت انواع

 ند و بايد از آنها احتراز نمود:نيست

 :َنَجش بيع -1

را  جننس يك و ارزش مشتريها قيمت در ميان شخصي

مشنتريها را  يبقينه برد كهباال مي لحاظ اين به

 قصنند خرينند ننندارد. مننثالا  كننند و خننودش تشننويق

خريندار  يكصد تومان را به جنس اين گويد: منمي

بخرد، باز  صد تومان ر شود بهحاض اگر كسي هستم

 خرينداري تومنان يكصد و پنجناه به من :گويدمي

و  اسنت داللني ينك اين القياس هذا و علي كنممي

 جايز نيست.
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 :ديگران يبر معامله معامله -2

يا در صندد دامناد  است در صدد خريد جنسي شخصي

نشود  و تما  قطعي اشمسئله كهتا زماني هست شدن

 صنحيح ديگنران بمانند، بنراي الينحل صورت و به

كننند و خنود را  او دخالت يدر معامله كه نيست

 نمايند. و يا نامزد معرفي جنس خريدار آن

 :الَجَلب يُ َتَلق   -3

سي گند  مثالا  كارواني :را گويند كه آن  و يا جن

رود مي كند و شخصوارد مي شهر و محل يك ديگر به

مه جنسها به آن از اينكه قبل  شهر وارد شوند ه

 قيمنت بنه كنه هندف كند با ايننمي را خريداري

 است مكروه عمل شهر بفروشد. اين اهل به باالتري

 شود. ضرر وارد مي مرد  زيرا به

 :يِللَبادِ  الحاِضرِ بيع -4

شهر  به روستاها گند  از شخصي :را گويند كه آن

و ينا  گنند  آن به نسبت آورد و در شهر مرد مي

كي و تنگناي ديگر در مضيقه جنس  قرار دارند، ي

گويند: گنندمها مي صاحب شهر به ديگر از ساكنين

 مزد، نمايننده يا در قبال هستم با تو شريك من

مت تنا اينن تو هستم و وكيل  گنندمها را از قي

 است. مكروه اين بفروشم باالتري نرخ به معمول

 :جمعه بعد از اذان معامله -5

طنور  بنه زيرا خداوند متعال نيست صحيح هم اين

عد از اذان از معاملنه در قرآن صراحت  جمعنه ب

 است. فرموده منع

 مسلله:
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بنا  كنه انسانها در صنورتي مدفوع خريد و فروش

گر  باشد، جايز اسنت مخلوط نند آنو ما خاك و ا

 نباشد جايز نيست. مخلوط با خاك

 جايز است. حيوانات و فضوالت سرگين خريد و فروش

 مسلله:

 اسنتفاده جايز نيسنت خريد و فروشش كه هر چيزي

 جايز نيست. هم از آن

 :احتكار

و  و اجنناس اموال كردن احتكار )انبار و ذخيره

 عمنو  متوجنه ضررش كه آنها( در صورتي تننفروخ

 بشود جايز نيست. مرد 

 مسلله:

و  نرخ مرد  و اجناس اموال تواند براينمي دولت

ني تنور  كه كند، مگر زماني تعيين قيمت  و گرا

 گنناه شننود، آن درسننت بنناال رود و بننازار سننياه

 و مجننازات جننايز اسننت دولننت بننراي نرخگننذاري

 است. صحيح اسالمي قوانين طبق هم متخلفين
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  از گناهان و بعضي الناس زندگي، حقوق آداب

  :و جوايز آن مسابقه

و  دواني، شترسنواري در تيراندازي، اسب مسابقه

 جنايزه برننده جايز است. اگر بنراي سواري اال 

 ايزهج اين بازنده كه بر اين شود، مشروط تعيين

 طرف از ينك شنرط كنه را بايد بدهد، در صورتي

 و اگنر از هنر دو طنرف اسنت باشد، جايز و حالل

 نيست. باشد، صحيح

 عننوان بنه ثنالثي يا شخص بازنده از طرف آنچه

 نيست شود، الز  نظر گرفتهدر  برنده براي جايزه

 قاضي پيش به و اگر مسئله ،شود پرداخت حتماا  كه

كهنمي شد، قاضي برده و حاكم  تواند اجبار كند 

و  ميلني شنود بلكنه بايد داده حتماا  جايزه اين

فر  است. نيز اگر دو نفر طلبه رضايتي ينا دو ن

 كنند و از طنرف و مناظره بحث ايدر مسئله عالم

 كنه كسني براي ديگران دو يا از طرف از آن يكي

را  باشد و بتواند مسئله با واقع افقمو دعوايش

در نظر  و حقي كند، جايزه ثابت و منطق با داليل

نين بنر اينكنه است، مشروط شود، صحيح گرفته  چ

 باشد. طرفه يك هم شرطي

 :وليمه طعا 

 عقد نكناح مراسم برگزاري هنگا  به وليمه طعا 

را  شود، دعنوتمي تدعو آن به كه و كسي است سنت

گر  الز  دعوت كردن كند، زيرا قبول قبول است، ا

 در آن كه شرطي نكند گنهكار خواهد شد، به قبول

سنت شنرع خنالف و مسائل دعوتي، منكرات جلسه  و 

 نباشد.
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و  شند و آنجنا رفنت دعنوت ايجلسه به اگر شخصي

 نها را منعوجود دارد، آ منكرات كرد كه مشاهده

 كند. را ترك كند اگر باز نيامدند جلسه

 :و سرود رقص

 همنراه اشنعار بنه زدن، سرودن رقص، سرود، طبل

كنرد.  و از آنها بايد اجتناب است حرا  موسيقي

 به اسنال  مجاهندين ارتش كه و شيپوري مگر طبل

 كفار بزنند، جايز است.  جهاد، در مقابل هنگا 

  و رسنول خدا  در آنها مدح كه اشعاري دنسرو

 سنرودن ولني جنايز اسنتشد با و ائمه و بزرگان

 مقندس خداوند و شرع دستورات و خالف اشعار عشقي

 جايز نيست. اسال 

 :نيت و تصحيح اخالص

 نيت و حسن اخالص اعمالش در تما  فرد مسلمان يك

مل باشد زيرا انجا  داشته و  تعرينف جهنت هر ع

را  عبنادت شود و ثوابمي تمجيد مرد ، ريا حساب

  سوزاند، زيرا پينامبر اسنال كند و ميمي باطل

و  عبادت نيت اين به كه كسي هر آن» اند:فرموده

و  را تعرينف ببيننند و وي منرد  كنند كنه عمل

  .«است خفي شرك كنند، اين ستايش

 بايد دوري و از آن است جه، ريا شركلذا در نتي

 جست.

 :و بدگويي چينيغيبت، سخن

 و دشننا  گنويي چيني، فحش و سخن ،غيبت، نمامي

 كنه چينزي باشند و هنر آن كه هر نحوي به دادن

است.  بشود، حرا  فرد مسلمان يك حرمت هتك باعث

 آبنرو و منال حرمنت»انند: فرموده  اكر  رسول

  حضنرت آن .«آنهاست خون مانند حرمت مسلمانان
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 كعبنه اي» فرمودند: يشريفه كعبه به خطاب روزي

و  داده و شنرف قندر احتنرا  تو را خداوند چنه

 و آبنروي و منال خون و حرمت مسلمان حرمت ليكن

 .1«خداوند از تو باالتر است پيشگاه او به

 :دروغگويي

 و آشنتي صنلح مگنر بنراي جايز نيست نگفت درو 

 ظالم، ينا بنراي ظلم دفع دو كس، يا براي ميان

 خويش. زن خشنود كردن

ست دروغين و قسم دروغين درو ، شهادت بدترين  ا

 و پايمنال تلنف مسنلماني آن، حنقه وسيل به كه

 بينان شرك با گناه را مساوي شود. خداوند درو 

﴿ اسننت: و فرمننوده نمننوده                  

                              ..﴾  سوره(

 (.31 – 33حج / 

پس از پليدى بتنان احتنراز كنيند و از سنخن » 

در حنال  كنه بنراى * )شهادت( درو  دور مانيد 

 «.غير مشرك به او باشيدخداوند پاكدين 

ست صنحيح ضرر و ظلم دفع براي فقط رشوه دادن  ا

در  مظلنو  نيست. البتنه صحيح صورتين در غير ا

 به ظنالم بنراي شود وليگناهكار نمي صورت اين

 جايز نيست. رشوه گرفتن وجه هيچ

                                                 
 گوي  شاعن م  - 1

 اكبن است رب جاي منم  قلب   ذر است خليل كعبه بان 
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 :شريعت به رجوع

 محضر شرع به دهد بايد رخ كه و جدالي هر اختالف

 شرعي قوانين شود تا طبق داده ارجاع اسال  مقدس

 كسني دعناوي از طرفين و چنانچه ،شود و فصل حل

 از طنرف محكوميت نمود، اين محكو  مقدس را شرع

 هنم بگنذارد و نگنران بر قلبش نبايد اثري شرع

با  شنرع و قنوانين نشود زيرا اگر دستورات را 

كفنر  را بنه امنر انسنان خاطر نپذيرد اين بطي

 سازد.مي نزديك

 :بينيخود بزرگ

تر  را از ديگران و خويش عجب، كبر، خودبيني به

 است. را حقير شمردن، حرا  و ديگران پنداشتن

﴿ فرمايند:خداوند مي                      

                                         

       ﴾    / (.32)سوره نجم 

[ شما وقت  كه شما را از به ]حال ]خداوند[ او»

زمننين پدينند آورد و هنگننام  كننه شننما در شننكم 

مادرانتان جنينهاي  بوديند دانناتر اسنت. پنس 

ستاييد. او به پرهيزگاران خودتان را به پاك  م

 .«داناتر است

را  خداوند افنرادي»اند: فرموده پيامبر اكر  

 تمنا  كنه هست فردي ولياد قرار د بهشت از اهل

كهمي جهنمي اعمال عمر خود را صرف  كند، تا اين

رود. و مني بهشت شود و بهمي آخر تائب در لحظات

بعضيها  كه نوشته جهنم افراد را از اهل بسياري

تا مي بهشتي اعمال را صرف عمر خويش تما  كنند 

آيند و مي غالب آخر تقدير ازلي در لحظات اينكه
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  .«روندمي جهنم دهند و بهمي انجا  جهنمي اعمال

 .اعاذناهللا

 گويد:مي خودستايي يدر باره سعدي

 شنننننهاب روشنننننن منننننرا پينننننر دانننننناي

 آب بنننننننر روي فرمنننننننوديدو انننننننندرز 
 

 بينخنننننوش بنننننر خنننننويش آنكنننننه يكننننني
 

 مبننناش بنننر غينننر بننندبين آنكنننه دو  مبننناش

  

 :بيهوده بازيهاي

 ُمنَروَّج با شطرنج، ننرد، و ديگنر بازيهناي بازي

گر  بازيهايي و در چنين است شرع بيهوده، خالف ا

 كبينره شود، قمار و گناه شرط برنده، مال براي

 فاسنق آن كنافر و مرتكنب آن منكر حرمت هك است

 است.

خروسنها،  و جنگانندن نيز كبوتر بازي، مسنابقه

 جايز نيست. هم سگها و غيره

 مسلله:

 و تندريس قنرآن اذان، تعلنيم براي اجرت گرفتن

رقاصنه،  بنه اجرت و دادن ،جايز است ديني علو 

نر  حينوان نبر باال برد اجرت و گرفتن سراينده

 است. حرا  ماده بر حيوان

 مسلله:

يا  بدون خنانواده زن براي سفر كردن شنوهر و 

 مرد بيگانه جايز نيست. نيز همنشيني شرعي محر 

 است. بيگانه، تنها حرا  با زن

 :از منكر و نهي معروف امر به

 واجنب از منكر بنر همگنان و نهي معروف امر به

با  جلو منكنرات دارد كه توان گر كسيا است را 

 مننع با زبنان بگيرد، بايد بگيرد و گرنه قدرت
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 نندارد، قلبناا  را هنم تنوان و اگنر اينن ،كند

هل پنندارد و صنحبت را زشت شود و آن ناراحت  ا

 نكنند و سناكت كنند. اگنر چننين منكر را تنرك

در روز  شنود ومي حسناب آنان يبنشيند، از زمره

 خواهد شد. و محاسبه اخذهمؤ قيامت

 مسلله:

بسنيار  ثنواب بنا علمنا و نيكوكناران همنشيني

 و اصنحابش  درود بر پيامبر اكر  دارد. كثرت

 دارد. ثواب جلسات در تما 

از ذكنر خندا و  كه مجلسي»فرمودند:   حضرت آن

 اهنل آن، بنراي يباشد، نتيجه خالي درود بر من

 «.خواهد بود و خسران حسرت جلسه

 :و زنان مردان مشابهت

 در لباس را چه خودشان كه است مردها حرا  براي

 بكنند و براي زنان شبيه و آرايش در زينت و چه

 بكنند. تشبه با مردان كه است حرا  هم زنان

و  و لبناس و رسنو  نبايد در آداب هم مسلمانان

نموده، با  تبعيت و مشركانر ديگر خصايل، از كف

هو  بقـوم تشـبه من»نمايند، زيرا  آنها تشبه ف

كنند، از  مشنابهت با هنر گروهني هر كس« منهم

 شود.مي محسوب آنان يزمره

 مسلله:

 حيوانناتي و كشتن جايز است موذي جانوران كشتن

جنايز  ير خنوردنغ است، براي آنها حالل گوشت كه

 نيست.

 :مسلمان حقوق

 دارد:  حق ديگر شش بر مسلمان هر مسلمان

 مريض؛ عيادت -1

 در نماز جنازه؛ شركت -2
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 شرعي آنجا مسايل كه )در صورتي دعوت پذيرفتن -3

 شوند(؛ رعايت

 يكديگر؛ به دادن سال  -3

 گفتن؛« کَ هللاَيرَحمُ »را با  عطسه جواب -1

در ظاهر و  هر مسلمان براي و خيرخواهي نصيحت -2

 باطن؛

 رابپسنندد كنه آنچنه ديگران بايد براي مسلمان

 خننويش را بننراي پسننندد و آنچننهمي خننويش بننراي

 نپسندد. هم ديگران پسندد، براينمي

 است. واجب سال  بدهد، جواب سال  اگر كسي

 :گناهان انواع

 است:  بر دو قسم گناه

  كبيره گناه -1

  صغيره گناه -2

شنود و مي و استغفار معناف با توبه كبيره گناه

و  عبنادت با انجا  صغيره رود و گناهمي از بين

 شود.نيك، محو و نابود مي اعمال

 :كبيره گناهان

 هستند:  نوع بر سه كبيره گناهان

 كبينره گناهنان ينبزرگتر يعني -كبرالكبائرأ -1

 باطنل عقايد خرافني و دارا بودن كفر و شرك كه

 است.

و  خدا در جنان بندگان حقوق و تجاوز به تعدي -2

 .آنان و آبروي مال

را عفو  خودش حقوق فقط ، خداوند متعالهللا حقوق -3

كنند و خنود نميعفنو را  بنندگان كند، حقنوقمي

 خود بگذرند.  حقبايد از  بندگان
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 كبينره گناه عنوان از آنها به در احاديث آنچه

 باشند: مي ذيل شرح به شده برده نا 

 يگانه؛ خداي براي و همتا گرفتن شريك -1

 پدر و مادر؛ نافرماني -2

 گناه؛بي نفس قتل -3

 خوردن؛ دروغين قسم -3

 دروغين؛ و گواهي شهادت -1

 و دشنا ؛ فحاشي -2

 يتيم؛ مال خوردن -3

 ربا و سود؛ خوردن -3

 نبرد با كفار؛ يو جبهه از ميدان گريختن -2

 جادوگري؛ عمل -13

و كفنار  مشنركان كنه گوننهآن  -فرزنند قتل -11

 رساندند؛مي قتل را به خويش دختران

 در حنديث كنه با همسنايه مخصوصاا   -زنا عمل -12

 زننا انجنا  زن، عمل با ده اگر كسي شده روايت

يكبنار  اشبنا همسنايه كه نيست دهد آنقدر گناه

 زنا كند.

 و سرقت؛ دزدي -13

را  اينن كنه بستن را بر مرد  و راه راهزني -13

 تعبينر نمنوده با خدا و رسنول خداوند، محاربه

 است. 

 و عادل؛ اسالمي بر حكومت بغاوت -11

 آن گناهان اند: بزرگترينفرموده كر  پيامبر ا

 هللا)رضني دهد. صنحابه دشنا  والدينش كسي كه است

خنود را  والندين انسنان عنهم( گفتنند: چگوننه

 دهد؟مي دشنا 

 را دشنننا  ديگننران فرمودننند: والنندين حضننرتآن

 بنه متقنابالا  هنم ديگنران دگويندهد و بند ميمي

حشمي او توهين والدين پسمي كنند و ف  گوينند، 
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و  داده دشننا  والندينش بنه فرزند، خنودش اين

 است.  كرده اهانت

 :فاسق از شخص تعريف

 است. حرا  فاسق و تمجيد از شخص تعريف

را  فاسقي هر كس»شده:  روايت  از پيامبر اكر 

آيند مي و غضب خشم كند، خداوند به و ستايش مدح

 .«آيددر مي تكان به خداوند هم عظيم رشو ع

 كند، در صنورتي و نفرين را لعن ديگري اگر كسي

نباشند،  و نفرين لعن شده، مستحقين نفر شخص كه

 خنود نفنرين به فرشتگان توسط و نفرين لعنت آن

 گردد.باز مي كننده

 :منافق هاينشانه

 بارتند از: ع منافق هايو نشانه عالئم

در  كنردن، خياننت عمنل وعنده گفتن، خنالف درو 

عهند و  بنه و پايبنند نبنودن امانت، عهد شكني

 مجادله. در حين دادن و دشنا  ميثاق، فحاشي

 :ريش كردن و كوتاه تراشيدن

كمتنر از مقندار  آن كردن و كوتاه ريش تراشيدن

 چننين گنر كسنيو ا است مشت( حرا  )يك قبضه يك

 سنفيد و كنندن موهناي شود. گنرفتنمي كرد فاسق

 سننت ريش است. گذاشتن مكروه آنها از سر و ريش

و  زير بغنل ها و مويسبيل و تراشيدن است كدهمؤ

 است. سنت ناخنها هم و قطع ناف موي

 :شوهر حقوق

 رسنول كنه اسنت مهنم ر زنقدر بن شوهر آن حقوق

غينر خندا  براي اگر سجده»اند: فرموده  راميگ

تننا  كننرد بننود، زنهننا را امننر ميجننايز مي
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 شوهر به كنند. و اگر فرضاا  را سجده شوهرهايشان

به كنوه فالن سنگهاي دستور دهد كه زنش  زرد را 

سفيد  كوه را به سياه و از كوه برسان سياه كوه

 .«امر كند ت، اطاعتاس موظف رعاا ش برسان، زن

 كنه اسنت شما كسي بهترين»فرمودند:   حضرت آن

 اهل براي باشد و من خوب خانه هايشو بچه با زن

 چنپ از پهلوي هستم، زن خلق و خوش خود خوب بيت

او  نخواهد شند، بنر كجني و هرگز راست شده خلق

 ننمنود، نبايند بنا ز بايد صبر كرد و نيكنويي

سي و دشمني كينه  راضني از زننش ورزيد، اگنر ك

و سنتيز  از در جننگ با وي كه اين در عوض نيست

  :فرمايدبدهد، زيرا خداوند مي شوارد شود، طالق
﴿                     ﴾   / سنننوره بقنننره(

222.) 

داشتن پس ]از آن بايد زن را[ به شايستگ  نگاه »

 خنوبي را بنه زن.  يعنی: «يا به نيك  رها كردن

 وبيخن بنه كه و يا اين داشت نگه بايد در خانه

 .داد او را رها نمود و طالق

بر  عنايت ما توفيق يهمه بارالها! به فرما تا 

 عمنل  پيامبر بزرگوارت تو و ارشادات دستورات

 و سنننت قننرآن را در قالننب نمننوده، خودمننان

 بگنجانيم.

ال إلنـا  ال علـم ک، سبحانَ اهللال بِ إ وال قوة ال حوِ»

 «.الحكيم العليم أنت کَ نإ ما علمتنا

 . سعادت افتد زهي گر قبول

 خاشي عبدالمجيد مرادزهي ابوالحسين

 زاهدان دارالعلوم علميه حوزه

 هجري 5151المباركرمضان 27

 ش 5371اردیبهشت 21



 

 

 

 حنفي فقه و مسائل احكا                                                      123 

 ساده زبان به

 

 الحج كتاب

  :كعبه خانه تصوير داخل

  مقدمه
  الكریم رسوله علي و نصلي نحمده

 و فنرايض از اركنان يكني حج اينكه به با توجه

 بحث« ماالبدمنه» و در كتاب است اسال  يگانه پنج

 نيناوردن علنت كتاب لفو مؤ است نشده آورده حج

 در آن كه: در هندوستان داشته بيان را چنين آن

 باشند تعدادشان حج واجد شرايط كه افرادي زمان

در  حنج ذكر بحث براي بوده، ضرورتي بسيار اندك

صنرفنظر  آن نشد لنذا از بينان احساس كتاب اين

و  ،گناو، گوسنفند زكنات مانند بحث است گرديده

 است.  ياوردهن ماالبدمنه در كتاب شتر كه

در ديار منا  و عمره سفر حج حاضر كه اما در حال

و  از احكا  مرد  است گيرد، الز مي صورت كثرت به

منظننور  همنين باشد. بنه داشته آن، آگاهي مسايل

  را در آخنر كتنناب و عمره حج يضميمه دانستم الز 

 دگانكننن و اسنتفاده خواننندگان كه« ماالبدمنه»

 كنم.  دارد، اضافه زيادي

صر و بنه حج و مسايل احكا   ايشنيوه بطنور مخت

از  جلنوگيري براي البتنه ،است شده جديد بيان

و  بندل احصنار، حنج كتناب، مباحنث نشدن طوالني

 در كتناب هللا اءانشن كنه را ذكنر نكنرد  جزئيات

از  صنلبطنور مف و عمنره حنج يدر زمينه مستقلي

 خواهد شد.  آنها بحث

به عمل اين خداوند متعال اميد است  نناچيز را 

 دينارِ  بنه تشنرف بپذيرد و توفينق خويش بارگاه

  فرمايد. آمين را بار بار عنايت حرمين مقدسِ 

 خاشي عبدالمجيد مرادزهي ابوالحسين
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 .زاهدان 5313 -آذر ماه
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  :كعبه يخانه

 روي قسنمت و بهترين ترينگرامي مكرمه يهر مكهش

قنرار دارد. در  آن در وسنط و تقريباا  است زمين

 بيت» موازات خدا( به ي)خانه« هللا بيت»شهر،  اين

از  قبنل دو هنزار سنال قرار دارد كه 1«المعمور

آن،  يسازنده و اولين .2شده آفريده زمين پيدايش

 ، حضنرت آد  حضرت هستند و بعدها توسط فرشتگان

  -اسنماعيل و حضنرت ابنراهيم آد ، حضرت بن شيث

  13در سنال  خندا رسول و در زمان -السال  عليهم

 اكر  است. رسول شده بازسازي قريش توسط هن . ق

 حجنر »داشنتند و  نينز شنركت بازسازي در اين

 آن خناص در محنل يشقنر سران را با شركت« اسود

 توسنط هن .  21در سال قرار دادند. بعد از اسال 

 توسنط هنن .  33و در سال  زبير بن عبدهللا حضرت

 سنلطان توسنط هن .  1333و در سال يوسف بن حجاج

 توسنط هنن .  1313در سنال و اخيراا  مراد عثماني

 شنده بازسنازي سنعودي عربستان فهد پادشاه ملك

 است.

 در حنال و ابعاد آن است مربع شكل به خانه اين

 است:  قرار ذيل حاضر به

                                                 
و  حنمرت  زمين اهل بناي كعبه يمانن  خانه  سما  اهل بناي قنار دارد كه در  سما « المعمور بيت» - 1

  نرا   بره  ديدرن نوبرت   ترا قيامرت   خوانن  كهنماز م  دارد و هن روز در   ، هفتاد هزار فنشته كنامت

  .3 / 333كثين. رس . تفسين ابننم 

 .3 / 233. الزوائ  للهيثم  مجمع - 2
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 متر 13 كعبه: يخانه ارتفاع

    33/  12 است: در آن ملتز  كه ضلعي طول

    23/  11 است: در آن حطيم كه ضلعي طول

    11/  12 يماني: و ركن حطيم بين ضلع طول

   12/  11 و حجر اسود: يماني ركن بين ضلع طول

  :حجر اسود

و  دهشن آورده از بهشنت كنه است حجر اسود سنگي

 از بهشنت كنه هنگامي  اكر  رسول يفرموده طبق

بر  از شير سفيدتر بنود ولني آن شد رنگ آورده

  .1شد سياه آد  فرزندان اثر گناهان

 13حدود آن سانتيمتر و عرض 21 حدود سنگ اين طول

 يحلقنه در يك بزرگتري در سنگ كه سانتيمتر است

 است.  شده قرار داده اينقره

  :مسجد الحرا 

 طنواف محنل وسنيع )مكنان كعبه، َمَطاف يخانه به

 بنراي آن در اطنراف كنه آن( و سالنهايي اطراف

 گويند. مي« مسجد الحرا »شده،  هنماز ساخت

 اند: فرموده  پيامبر اكر 

«ََ َْ َيا َُ َ َوْه اََ َ وشأَََ َُ ََصالة ََفي َِ ْ َأَْه ََوَمََأْفَع أَََ َْ ْيَجَ َوْه َُ  .2«َصالة ََفَِوْه
از يكصند هنزار  نماز در مسجد الحنرا  يك ثواب

از نمناز  )يعني نماز در ديگر مساجد بيشتر است

در ديگنر  شب و بيست ماه و شش سال و پنج پنجاه

 .(مساجد

                                                 
 .333رقم   التنمذي جامع - 1

تنجمه  يك نماز در مسج  الحنام افضل است از هزار نمازيكه در ديدرن   .1332 ماجه  رقم ابن سنن - 2

 مساج  خوان ه شود.
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  :تاريخ در طول مسجد الحرا  يتوسعه

سط ده اسال ، مسجد الحرا  تاريخ در طول  بار تو

 داده زينر توسنعه شرح به اسالمي خلفا و حاكمان

   است: شده

 سال           

    232/هن .  13 خطاب عمر بن حضرت -1

    233/هن .  22 عفان بن عثمان حضرت -2

 هللازبينر رضني بنن عبدهللا حضرت -3

 عنهما

    231/هن . 21

    332/هن . 21 ؛عبدالملك وليد بن -3

    311/هن . 133 أبو جعفر منصور عباسي -1

    333/هن . 123 عباسي محمد مهدي -2

    323/هن . 233 المعتضد العباسي -3

    213/هن . 332 المقتدر العباسي -3

 1211/هننن . 1331 عبدالعزيز ملك -2

   

 1233/هننن . 1332 عبدالعزيز فهد بن ملك -13

   

يك مسجد الحنرا  مساحت حاضر مجموع در حال  نزد

 كه است و چهار صد هزار متر مربع دو ميليون به

 نماز گزار را دارد.  ميليون از يك بيش ظرفيت

هنر  (  مناره2) و (  دروازه21) مسجد داراي اين

  .1باشد(  متر مي32) ارتفاع به كدا 

 مقندس مكنان اينن و شنرف خداوند بر عزت، ابهت

مان خويش يق آن هر روز بيفزايند و خاد  را توف

 آمين. فرمايد.  عنايت مزيد خدمت

                                                 
 است. بوده الد  بن اخين، شنكت يتوسعه طنح شود مجنيم  ياد  وري - 1
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  :آن مشروعيت و حكمت حج فرضيت

بر  كه است اسال  اساسي از اركان پنجم حج، ركن

 گرديده.  فرض مسلمانان

را  خنويش و فروتني بندگي در حج، نهايت مسلمان

 گذارد. مي نمايش به خداوند متعال بارگاه به

 عبادت مانند نماز و هم است بدني عبادت حج، هم

 زكات. ند مان است مالي

 كنيم:  تعريف چنين توانيمرا مي حج بطور خالصه

يت بنه خدا با احرا  يخانه سوي قصد سفر به»  ن

 يخاننه از قبيل: طواف آن فرايض انجا  براي حج

 «. عرفات به و وقوف كعبه

بنر  قنرآن ذينل يرا بنا آينه حج خداوند متعال

 است:  كرده فرض سلمانانم

﴿                                       

             ﴾   (.23/ عمران آل)سوره 

 بر كساني است كرده فرض را بر مرد  خداوند حج»

باشند و هر  ا داشتهاو ر يخانه سفر به توان كه

خداونند از  را منكنر شنود، پنس الهي احكا  كس

  .«پرواستبي يانجهان

 

 چننين بناره نيز در اين  اسال  و پيامبر گرامي

 فرمايد: مي

ِأ ََدَلقَهاَمَوهُيهالَة ََدَلُتَهاَ َوهزَُ» َََِل َوه ُه :ََشَداَ َةََأْ َ ََلَه ُْس  ٌَ َ  ََُ َوَاْ المأَ َِ َ هاَة ََدَصهْ َمََمَََعهاَ  َبأَِ
 .1«َدَهجَِّوْهلَهْيتََ

 چيز استوار است:  بر پنج اسال  ساختمان»

                                                 
 .جبنيل ح يث ف  و نحوه 33/1و مسلم ،3/1يما اإل كتاب أول ف  البخاري جهأخن - 1



 

 

 

 حنفي فقه و مسائل احكا                                                      133 

 ساده زبان به

 

 رسنول حضنرت خداوند و نبوت يگانگي به گواهي -1

   اكر 

 نماز  برپاداشتن -2

  زكات دادن -3

  رمضان ماه يروزه -3

 «. كعبه يخانه حج- 1

  :حج مشروعيت حكمت

مت از احكا  كميهر ح دارد  و دليلني خداوند حك

نينز  حنج شنده. بنراي آن، مشنروع بر اسناس كه

وجنود دارد  ايو دنيوي ديني هايحكمتها و فلسفه

صه حنج حكمتهاي كه زينر  شنرح بنه را بطنور خال

 كنيم:  بيان توانيممي

در  و فرمانبردار شندن مظهر بندگي، تسليم حج -1

زيرا حناجي، خنود را  است خداوند متعال بارگاه

 يكسو كرده دنيوي رفاهي و وسايل اسباب از تما 

را كنننار  خننويش گرانبهننا و زيبنناي لباسننهاي

مانننند  كفننن يسنناده لبنناس گننذارد و دو تكننهمي

يناد  مشنغول شده فار  دنيوي پوشد. از مشاغلمي

 يداوند خاننهخ خشنودي شود و صرفا برايمي الهي

 سننعي صننفا و مننروه كننند؛ ميننانمي او را طننواف

 هللا بارگناه رود و بنهمي عرفات ميدان كند، بهمي

و  گناهننان شننود و عفننو و بخشننودگيمي پناهنننده

يانرا از او مي خنويش خطاهاي  خواهند و تنا پا

حنالل، خنود را  از چيزهناي از بسياري حج مراسم

 رد. دامي دور نگه

مختلنف،  از سراسر دنيا با رنگهناي مسلمانان -2

 مختلف مختلف، لباسهاي مختلف، زبانهاي نمادهاي

و  آيند. وحدتدر يكجا گرد مي مختلف هايو سليقه

گذارنند و مي نمنايش را به خويش ايمانيِ  برادري

 رفنع شنوند و بنرايمي يكنديگر آگناه از مشكالت
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 عجهان، دعا و تضنر نانمسلما تما خود و  مشكالت

 ميليونهنا دل كنند كهمي احساس ؛ و چنانكنندمي

سر  پشت و همه شده و جسد تبديل دل يك و جسد به

سجد النبني در مسجد الحرا  اما  يك نمناز  و م

يهنود و  توزيهايها و كينهخوانند و از توطئهمي

و قنرآن،  مسلمانان اسال ، عليه نصارا و دشمنان

 مقنندس، بننراي مكانهنناي شننوند و در آنمي آگنناه

ين دشنمنان در مقابل مبارزه، جهاد و مقاومت  د

 حضنرت و با رهبر خويش اسال ، با پروردگار خويش

 بنا وفنايش، عهندي و يناران  عبندهللا محمد بنن

 كنند. مي و تجديد پيمان بسته دوباره

انندازد مي را در مشقت خويش جان در حج، آدمي -3

 جنان تندرستي كند و نعمتمي را خرج خويش و مال

 بزرگ يفريضه اين انجا  مال، باعث و دارا بودن

و  شنده آگاه دو نعمت اين اهميت شوند لذا بهمي

 بزرگ خود نعمتي آورد و اينشكر آنها را بجا مي

خنود  خودي به شكر نعمت جا آوردن به )يعني است

 و اجنر مسنتقل حنج، ثنواب بر اجر و ثواب عالوه

 دارد(. 

 آدمني و جسنم روح گناه تربينت حج، بزرگترين -3

 و تحملِ  سفرهاست ترينپر مشقت زيرا سفر حج ،است

گر  مختلنف هايسنليقه سفر و نيز تحملِ  مشقاتِ  دي

را  منمؤ انسانِ  حِ حج، رو در كاروان افراد همراه

را در مسننير  نامالئمننات كننند و تحمننلمي تربيننت

 سازد. مي آسان آدمي براي در آينده اسالمي زندگي

 بزرگ پيامبران زيباي سفر حج، يادآور خاطرات -1

 طنواف است. هنگنا  خداوند متعال نيك و بندگان

فرزنند و  ابنراهيم حضنرت يكعبه، خناطره يخانه

يد   -عليهما السال   -اسماعيل حضرت دلبندش تجد

ينمي يت آن دو بزرگنوار بانينان شود زيرا ا  ب

يان سنعي اند. هنگا بوده عظيم  صنفا و منروه م
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ها  حضنرت پر ِمهر و پر عطوفت يخاطره هناجر علي

در  السنال  عليه اسماعيل فرزندش به نسبت السال 

 انندكي آب بنه دسترسي براي شود كهوارد مي ذهن

و  بنا دلهنره« منروه»و « صفا» دو كوه آن ميان

 دويد. مي اضطراب

 حضننرت ظننيمع يمبننارزه يخنناطره مننني در وادي

 و سننگ بشنريت دشنمن لعين با ابليس  ابراهيم

توحينند،  بننزرگِ  مننناديِ  از سننوي وي شنندن بنناران

 بني سركش دشمن آن شدن و مغلوب شكن بت ابراهيم

 شود. مي تداعي مبارزه، در ذهن در اين آد 

بننزرگ،  مجمننع در آن عرفننات و امننا در صننحراي

ما  ديدگانِ  در جلوِ  ديگري و زيباي شيرين يمنظره

 حنج آخنرين النوداع حجنة يشود، منظرهمي ترسيم

 يبنر ناقنه كنه  محمد حضرت اسال  پيامبر عظيم

از يكصد هنزار از  او بيش سوار و گرداگردِ  خويش

بنا  اند و ايشانزده وار حلقهپروانه وي عاشقان

 رب بارگناه نيناز را بنه دست سوز و گداز خاصي

 مشنغول امنت خير و صالح براي دراز نموده العزت

و  اعال  امت را به اند و امور مهمي دعا و تضرع

 كنند. مي توصيه

بيشمار  و ثمرات موارد، حج، بركات بر اين عالوه

و  بينان محنل رساله در اين نيز دارد كه ديگري

 نيست.  آن تفصيل

  :حج فضيلت

َ ََُ َوهَُِل ِّ َََةَ ََُْه ََ يَهْ َمَ»َقَاَو:ََُْ َأََب َهأ َع َْ ِْيأْقََم َْفأْثََدَهْ ََُه َِأََْ ََهُجَفَهَ ْ ََُه ِأَأأَُّ   .1«َدَهَ ُْ
 اكنر  رسول كه است روايت  هابو هرير از حضرت

  :نگويد و  فحش كند و در آن حج هر كس»فرمودند

                                                 
 ال أبا داود.إ الستةأخنجه  - 1
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از  نشنود، چننان گنناهي نكند و مرتكنب بدگويي

از مادر متولد  گويا تازه شود كهمي پاك گناهان

 . «است شده

َُهههْ ََم أههه َََةَ ََُْهههه َََُِهههْ َأَبَههه َهأ ِأَقَهههاوَََ َوَوه ُههه هههابَهدأْ ََدَلَ َ»َ:أَنُههه َْ َُهههْ شأََأ َََِلْ ََ  َوه ُههه هههامأََدفْههه أ ُُ َأ ُجهههاوأََدوْه ْأ وْه
ََهدأ َْ ََ َِ َأدشأََغ َِ ْْ   .1«وْ تَه
 اكنر  رسول كه است روايت  هابو هرير از حضرت

  :كنننندگان،  و عمننره كنننندگان حننج»فرمودننند

را بخواننند،  خداونند هسنتند اگنر او همانانم

 بخشنايش خواهد كرد و اگر از او طلب شان اجابت

 . «قرار خواهد داد شان كنند، مورد آمرزش

 كنه اسنت وارد شنده حج در فضيلت ديگري احاديث

بر  نيست ممكن رساله آنها در اين يهمه بيان و 

 كنيم. مي بسنده دو حديث همين

  :حج فرضيت شرايط

وجنود  شنرط شود شش فرض بر آدمي حج اينكه براي

شننرطها موجننود  از ايننن يكنني و چنانچننه ،دارد

شننرطها  شننود و آنمي سنناقط حننج نباشنند، فرضننيت

 عبارتند از: 

  .اسال  -1

  .عقل -2

  .بلو  -3

 نباشد(.  و برده غال  )يعني آزادي -3

 ييننهسنفر و هز توانايي )يعني .باشد مستطيع -1

شت را تا زمنان خويش يخانواده و مخارج آن  برگ

 باشد(.  داشته

 سفر.  راه امنيت -2

                                                 
 .1 /31 (  والنسائ 2322) بنقم جهما ابن أخنجه - 1
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در  وي و نبودن زن و يا همسر براي وجود محر  -3

 و يا وفات.  طالق يِعده

  :حج صحت شرايط

 شنرط شود، پننج واقع صحيح آدمي حج اينكه براي

ته از اين يكي هچنانچ وجود دارد كه  شرطها ياف

عبارتند  شرط پنج نخواهد شد. آن صحيح نشود، حج

 از: 

  .اسال  -1

  .عقل -2

  .زماني ميقات -3

 خود انجنا  مخصوص بايد در ماهها و زمانهاي حج

روز  و ده ،القعده حج: شوال، ذي گيرد و ماههاي

 باشند. مي الحجهاز ذي اول

  .مكاني ميقات -3

 در همنان بايستمي حج اعمال هستند كه مكانهايي

فه بنه گيرد مثال وقنوف انجا  مشخص مكانهاي  عر

ها  اين باشد. تفصيل عرفات بايد در صحراي مكان

 خواهد شد.  بيان حج اداي چگونگي در بحث بعداا 

  .احرا  -1

و در  اسنت نماز براي مانند نيت حج براي احرا 

 است. شرط با تلبيه همراه نيت احرا 

  :حج اركان

 وجود دارد:  و فرض دو ركن در حج

  .عرفات به وقوف -1

  .زيارت طواف -2

 شود. مي بعدا بيان و طواف وقوف چگونگي

  :حج واجبات

 است:  واجب چيز بطور مستقل پنج در حج
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  .وهصفا و مر بين سعي -1

  .در مزدلفه وقوف -2

  .جمرات رمي -3

 موي كردن و يا كوتاه يا تقصير )تراشيدن حلق -3

  .سر(

  .صدر( )طواف وداع طواف -1

 عنذر تنرك را بدون واجبات از اين يكي اگر كسي

يه جبنران و بنراي كرد، گناهكار اسنت  يآن، فد

 شود. مي الز « َد »

 بينان بعنداا  و فدينه اعمنال اين  انجا چگونگي

 خواهد شد. 

  :حج سنتهاي

 وجود دارد ولي متعددي و سنتهاي حج، آداب براي

 زير است:  شرح به حج و مستقل اصلي سنتهاي

  .قدو  طواف -1

 اما :  يگانه سه هايخطبه -2

كه الحجنه ذي اول، روز هفنتم يالف: خطبه  در م

 حج.  مسايل احكا  آموزش يبرا

الحجه( در  ذي )نهم دو ، در روز عرفه يب: خطبه

و  دعا و تضرع به حجاج تشويق براي عرفات ميدان

 حج مسايل يباقيمانده بيان

 )روز دو  الحجنه ذي سو ، روز يازدهم يج: خطبه

 عيد قربان( 

  عرفه در شب« ِمني»در  َمِبيت -3

 و پننج كنردن سنپري را در منني عرفه شب )يعني

 را در آنجا خواندن(.  نماز كامل

 ماندن. « ُمزَدِلَفه»عيد را در  شب -3

  .ماندن را در مني تشريق ايا  شبهاي -1

 الحجه(.  ذي و دوازدهم يازدهم شبهاي )يعني
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  .«ُمَحصَّب وادي»در  ماندن -2

 ينافتن و پاينان از منني بازگشنت هنگا  )يعني

دو  مينان مكه در ورودي كه محصب در وادي مناسك

 نو اال اسنت واقنع« ُحُجنون» تانقبرسن و جنب كوه

قنرار « الُمَعلني َجَباَننةُ »و  قصر ملك بين تقريباا 

از مساجد آنجا بماند  در يكي كه است دارد، سنت

نظهر، عصر، مغر و نمازهاي د ب، و عشنل را بخوا

  .(برود مكه به بعداا 

 خواهد شد.  بيان بيشتر بعداا  توضيحات

بودند سننتها و  حج و اصلي كدهمؤ اينها سنتهاي

يز بنراي ديگري آداب در  وجنود دارد كنه حنج ن

 شوند. مي باالتر بيان كتابهاي

  :حج انواع

گينرد. مي جنا زير ان از طرق يكي به حج يفريضه

 است:  نوع بر سه حج عبارتي به

  .َتَمتُّع -1

 حنج در ماههناي بسنتن احرا  هنگا  اينكه و آن

 آيد و اعمالمي مكه كند، بهرا مي عمره نيت فقط

شود مي خارج از احرا  آورد، سپسرا بجا مي عمره

 دوباره الحجه ذي ماند و در روز هشتممي در مكه

را بجنا  حنج بنندد و اعمنالمي احنرا  حج براي

 آورد. مي

  .انِقرَ  -2

و  حنج اداي بستن، نينت احرا  هنگا  كه است آن

 در احنرا  حج كند و تا پايانهر دو را مي عمره

 ماند. مي

  .اداافرَ  -3

 حج اداي نيت بستن، فقط احرا  هنگا  كه است آن

 كند. را مي
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  :روزانه يبرنامه طبق حج اداي چگونگي

 انجنا  مختصنر، چگنونگي صنورت به قسمت در اين

 شوند: مي بيان آن تا پايان حج و مناسك اعمال

 سنفر بنه يديرينه دراز، آرزوهاي از ساليان پس

طف فضل به مقدس مكانهاي آن و زيارت حرمين  و ل

به يآمناده و ايننك شنده بر آورده هيال  سنفر 

بد  زينارت را براي و خودت هستي وحي سرزمين گن

 ،كننيمي آماده  اكر  مطهر رسول يخضرا و روضه

زينر  حج، مطالب اعمال درست منظور انجا  به پس

 كن:  عمل و بر آن مطالعه را با دقت

  :سفر آمادگي

 از خداونند متعنال حنرمين سوي به از حركت قبل

 و مبنارك آسنان سنفر را براينت تا اينن بخواه

و  مند شنويبهره آن و ثمرات گرداند و از بركات

 او بماني.  در پناه آن از آفات، گزند و منكرات

 كن مغفرت طلب خويش يگذشته و خطاهاي از گناهان

ن محكم و تصميم و  از گناهنان دهبگير تا در آي

 كني.  دوري منكرات

سپار و از كسناني آنان را به حقوق اهل حقوق  ب

 بخواه.  دارند حاللي بر تو حقي نوعي به كه

 اينن و خويشناوندان با دوستان خداحافظي هنگا 

ُأ َأَأ ههَت  ََ»بخننوان:  آنننان دعننا را در حننق َََُعههيعَأَ َََيوهُههذََََََوَُأ
َِأَد ََ َأ  .1«وَئ

 وي ها بنهسنپرده كنه سپار مي خدايي شما را به»

 . «كندرا تهديد نمي آنان شوند و خطرينابود نمي

                                                 
 .233 / النووي مامذكار لإلاأل - 1
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كننند، مي خنداحافظي با حناجي كه كساني و براي

َأْ هتَهْ  َعأَ»بخوانند:  وي دعا را در حق اين است مستحب
ََ ٌَ ََانَهَتَ ََد َََِ ََُِ ََدَأ َ  ََوهُ  َُ َُ   .1«وَُيَ َ

 را به كارت تو را و سرانجا  تو را، امانت دين»

 . «سپار مي يگانه خداي

 بخوان و خضوع با خشوع نماز نافله دو ركعت سپس

َينا َأيَُّهنا الكناِفُرون( و  )ُقل يدر آنها سوره كه

 شود.  َأَحد( خوانده هللاُ  ُهوَ  )ُقل يسوره

 دعا را بخوان:  اين از خانه روجخ و هنگا 

  .2«َبَاَََ َُلَقهأُ ةَََ ََدََََه وَََ ََدَدََََوََََُ  ََُه َُ  تَأَََوَََبي ََ»

  :احرا  مواقيت

ها  عبور كردن اند كهشده تعيين مكانهايي از آن

خندا جنايز  يخاننه سنوي به و رفتن احرا  بدون

بهمي گفته« ميقات»انها مك اين به نيست  شود و 

 باشند: مي قرار ذيل

  .«ُذوالُحَليَفة» مدينه اهل ميقات -1

  .«َالُجحَفة» شا  اهل ميقات -2

  .«الَمَناِزل َقرنُ »نجد  أهل ميقات -3

  .«َيَلمَلم» يمن اهل ميقات -3

  .«ِعرق اتَ ذَ » عراق اهل ميقات -1

 و حجناج اسنت رفته حاضر از بين در حال «ُجحَفه»

 كنه« رابنغ»از شهر  شمالي و مناطق شا  سرزمين

 قننرار دارد، احننرا  از جحفننه قبننل مقننداري

 بندند. مي

                                                 
 .3 / 33الجهاد   أبو داود ف  أخنجه - 1
 .«ن خ ا توكّل كندم، و هيچ ق رت و توانائى جز از طنف خ ا نيستبه نام خ ا، ب» -2



 

 

 

 حنفي فقه و مسائل احكا                                                      133 

 ساده زبان به

 

  :آن و چگونگي احرا 

 و چون نيز جايز است از مواقيت قبل احرا  بستن

تر با هواپيما سنفر مي در ايران حجاج كننند به

 ببندند.  احرا  از فرودگاه كه است

 كامنل و نظافنت غسنل نخسنت كه است چنين احرا 

و دو  آوري را بيرون عادي و لباسهاي دهي انجا 

 جناي بنه و ديگري پيراهن جاي به يكي لباس تكه

يز بينرون و كاله كفش شلوار بپوشي و  آوري را ن

پنا  پشنت استخوان كه خاص پايي كفش، د  جاي به

 نمناز احنرا  دو ركعنت سنپس ظاهر باشد بپوشني

 بگويي.  و تلبيه كني و بعد از نماز نيت بخواني

  :احرا  سنتهاي

  .كردن الف: غسل

  .در بدن خوش از عطر و بوي ب: استفاده

  .نماز احرا  ج: دو ركعت

  .گفتن د: تلبيه

يه با صنداي متصل ا از نماز احر پس  بلنند تلب

 كننن و يا هر دو، نينت يا عمره حج و براي ،بگو

 است:  اين نيت

َْجََُأأمَُ َأَِنَِّلَوه دأ َُ َأََُةََدَََوه اَهَِفَهَييََِّوه َُ َُِِهَقلُه ََْدََََهأ اَََ َُ يعَأَأَنتَََُن ََلَدأ َُ َََ ي َأَوهُي  . وه

و اگر « أريد الحج» كلمه باشد فقط اگر تنها حج

 اين را بگويد. تلبيه« العمرة»باشد  تنها عمره

 است: 

ْ ههَ دَ ََ» ُأ ههَ دَهَههَ ََدوْه َُ َْ ههَ دََدوهِهِّ ُْ َْ َََُْ َهَههَ َهَلُهْيههَ دََلُ َوْه َشهه ههُ َهَلُهْيههَ دَهَلُهْيههَ َ ََ َََُْ َهَلُهْيههَ َوهُ دأ َشهه
  .«َه ََ

 . بنهتو بار بار حاضنر  بارگاه پروردگارا! به»

نيسنت.  براينت شنريكي تو حاضنر ، هنيچ بارگاه
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 هنيچ تو است مختص و پادشاهي همانا حمد و نعمت

 . «نيست برايت شريكي

پس در احرا  )يعني شدي حاال ُمحِر   قرار گرفتي( 

و  كنن دوري احنرا  و از ممنوعنات از خدا بترس

ست ا احنر از ممنوعات كه امري مرتكب چنانچه  ا

 و فدينه( بنر تنو الز  )َد  منالي يبشوي، جريمه

 شود. مي

  :احرا  ممنوعات

مي از چيزهنا بنراي احرا ، بسياري در حالت  آد

 است:  ذيل شرح به بطور خالصه شود كهمي حرا 

  .و كاله شده، كفش دوخته لباس پوشيدن -1

  .از بدن و موي ناخن گرفتن -2

 و چنه بر لباس چه خوش از عطر و بوي استفاده -3

  .بر بدن

  .حر  و نباتات درخت شكار و نيز كندن كشتن -3

  .آن مقدمات و بيان جماع -1

  .و درگيري جدال -2

  :زن احرا 

 ببندد و سرش احرا  خويش عادي لباس در همان زن

 نگويد.  د تلبيهبلن را نيز بپوشاند و با صداي

  :مكه ورود به

 كنه شدي، بندان نزديك مكرمه يمكه به كه زماني

دعا  اين اي. آنگاهقرار گرفته الهي امن در حر 

 را بخوان: 

ههفَََ ََأَِأههدَََ َََأهَََوَهََذَََهههَوَه دأه َُ» همَهَََََِّْ َُ ََََََُشههبََيَدَََََََشهَههَِدََ َََِدََْ هآََِههدَََامََ َوهَِه َههيَ َُههَََِ َ مَََُههَ َََبَوذََ َ
َََََُ ََُطَََه َََأَدَََ ََائََيََدهََ َأََََََِِ ََوَََْدَََكََلا َََََُثَأل  .« ََتََا
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  پنس تو است امن تو و مكان حر  پروردگارا! اين»

 منرا بنر آتنشگوشت مرا، و خون و موی و پوسنت 

 و در روز رستاخيز از عنذابت بگردان حرا  دوزخ

ردار و فرمنانب نينك و مرا از بندگان بده امان

 . «قرار بده خويش

شدي شهر مكه به كه هنگامي دعنا را  اينن وارد 

 بخوان: 

ئتَأبَيتأ َََوهَليتَأدَدََكََبَهَ  َأَوهلَهَ  َأَوَه دأ َُ» َْ َََََأط أبَأَدَ َت َُ َََََأؤأمَُّدَدََکمَه ََُت َأُتَلَاََکطَا ََََدَ ََ َ ََ دَکَ 
ََأکَََبَقَ َمََوَضياََمََ َََدَ َ ََ َََدَکَََي ٍُّاََ  ُأعَطَََََِّيأََه ََََأ َأوأ َِقََکََهَيَََوََوه ُأشه ه َدَوه ََُيهَتقَلَ َََِِأ َکََوبَََُهذَََََ

َََ  َََِ ٍَََََََُُِّهَتَجاَدزََََأ دََدَکَب َت َُ ََه َ َََِِأ دَدََکَب ٌَ ََََُأ  َُِت   .1«کَْ
 و بينت، بينت شنهر، شنهر توسنت بار الها! اين»

 ريو قصد فرمنانبردا ،ا آمده رحمتت طالب ،توست

 و تسنليم ،ا  قضا و قدر تو راضي و به تو دار 

 ماننند خواسنتن خنواهماز تنو مي ،امر تو هستم

كه ،از عذابت و ترسان ،بارگاهت به بيچاره  اين

در  و از خطاهنايم كنني استقبال از من با عفوت

 . «كني و وارد بهشتت گذر فرمايي

 افتنادن هنگنا و  رويمني مسجد الحنرا  به سپس

َوَوهَليهتَََههذَََزَ َوه ده » خنواني:دعا را مي اين بر وي نگاهت
ََُِاََ ََُُهههَادَدََدََََُشههه إَََُُ هههَزَ َََدابَهههَ دَدََدَََيُهههاََََُ َِأَ ََ ََُف ههه دََََشههه ُُ ِأدَََ ََههه َُ َِأََ  ََشَأدََََهُجههه ههه َُ ََُِاَََوَُت َإيُهههاََدََََُشههه َََُ

 «. وََبََدََ

  :كعبه يخانه طواف

بايند  طواف كن را شروع كعبه يخانه طواف آنگاه

را  طنواف، تلبينه باشد با شروع« حطيم» از پشت

                                                 
 .3 / 3 المهذب شنح المجموع - 1
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نيز  آن از حجر اسود و پايان آغاز طواف كن قطع

نه ِگرداگنردِ  شنوط حجر اسود اسنت. هفنت به  يخا

 آيد. مي حساب به طواف كعبه، يك

طواف،  از يك گيرد. پس جا بايد با وضو ان طواف

را  نماز طنواف برو و دو ركعت ابراهيم مقا  به

جا إو  بود، بخوانن در آنجا اگر ازدحا  ال هنر 

 بنه سپس را بخوان ميسر شد دو ركعت در مسجد كه

و دعنا  بننوش بنرو از آن است زمز  آب كه جايي

 كن. 

  :طواف سنتهاي

 .1(مردان )براي اضطباع -1

 .2(مردان )براي كامل شوط درسه رمل -2

حجنر  نزدينك يمناني ركنن از جهنت طواف شروع -3

 اسود. 

 كنه در صنورتي آن حجر اسود و بوسنيدن استال  -3

 ايجاد نشود.  زحمتي ديگران براي

 يماني.  ركن استال  -1

 )بنراي طواف هنگا  كعبه خانه به بودن نزديك -2

 مردان(. 

 طواف.  اشواطِ  پياپي انجا  -3

  :صفا و مروه بين سعي

 )محل« َمسعي» و دعا، به زمز  آب از نوشيدن پس 

 سعي( برو. 

                                                 
 يشرانه  روي شرال  دو طرنف  كه ايگونه به راست زين بغل احنام شال وسط قنار داد  يعن  اضطباع - 1

 باش . بنهنه راست يقنار گينن  و شانه چپ

 ها مانن  پهلوانا .شانه داد  و حنكت با سنعت بنداشتن گام رمل  يعن  - 2
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« منروه»و « صفا» نا  به كوچك دو كوه ميان سعي

 مسنجد الحنرا  يتوسنعه حاضر در طرح در حال كه

ادر من ‘ هاجر حضرت سنت عنوان اند بهقرار گرفته

 گيرد. مي انجا   اسماعيل حضرت

به كعبنه يخانه جنوبي صفا در جهت كوچك كوه  و 

 شنرقي شنمال در جهت مروه متر و كوه  133يفاصله

قنرار  متنر از آن  333يفاصنله و به كعبه يخانه

 گفتنه صنفا و منروه مسير بين به« َمسعي»دارد. 

 متر است.  1/323 آن يفاصله شود كهيم

 شنود و هفنتمي ختم مروه و به از صفا شروع سعي

 است.  كامل سعي يك مروهو  صفا بين بار شوط

  :سعي سنتهاي

 باشند.  پياپي سعي اشواطِ  -1

 گيرد.  انجا  با طهارت سعي -2

 روبنروي بر صفا و بر مروه قرار گرفتن هنگا  -3

يل و تكبير )هللا بايست كعبه يخانه  أكبنر( و تهل

 ( بگو و درود و دعا بخوان. ال هللااا  )ال االه

را بيشنتر  سنعي سبز رنگ، سرعت دو ستون ميان -3

دعا  خود بگير و اين به آرا  دوندگيِ  و حالت كن

 را بخوان: 

َََُدَََومَه وغَََِدََََم َِّ ا ُُ َُ  .1وَ  ََمَأََُزَُّو َََأَنتَََلُن ََََ  أدَََُجاَدزَ

﴿          ﴾2. 

                                                 
 .3 /233 الزوائ   مجمع  نظنا ،وسطاأل ف  الطبنان  أخنجه - 1

 .«پنوردگارا! در دنيا و  خنت به ما نيكى عطا فنما، و ما را از عذاب دوزخ نجات ده» -2
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 كنن را قطع سعي نماز جماعت، شوط شروع هنگا  -1

را از سر  از سال ، شوط بپيوند و پس جماعت و به

 كن.  شروع

 گينريقنرار مي صفا و يا مروه روي كه هنگامي -2

  بار بخوان: دعا را سه اين

بر  ، هللاهللمـدُ لحاوَ  ،أكبر أكبر، هللا أكبر، هللا هللأ» أك

َالََنـاَما َأو َعَلى هلل الحَمدُ اَنا، وَ َما َهدَ  َعَلى الَ ِإَلـَه د

 كُ، َوَلـُه اْلحَْمـُد،ِإالَّ هللاُ َوحَْدُه الَ شَِرْیكَ َلُه، َلُه اْلُملْ 

 َوُیِميْتُ 
ْ
ٍء َقِدْیٌر،  ،ُیحْيِي

ْ
الَ ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوُهَو َعَلى ُكلِّ شَي

َوْعَدُه، َوَنَصـَر َعبْـَدُه، َوَهـَزَم ْاَْحْـَزاَب  أنجَزَ ، َوحَْدهُ 

َوالَ َنْعبُُد ِإالَّ ِإیَّـاُه، ُمِْْلِصـيَْن  ،الَ ِإَلَه ِإالَّ هللاُ  ،َوحَْدهُ 

 .1« الدِّْیَن َوَلْو َكِرَه اْلكَاِفُرْونَ َلُه 

  :ُمعَتِمر و ُمَتَمتٍّع براي از احرا  خروج

و يا  از سعي، سر خود را بتراش شدن از فار  پس

 كن.  موها را كوتاه

 خنارج تمتع و يا حج عمره از احرا  عمل با اين

 شوي. مي

در  د بلكنهكنننو قصر نمي حلق« َقاِرن»و « ُمفِرد»

 مانند. مي باقي احرا 

                                                 
اهلل بزرگتن است، اهلل بزرگتن اسرت، سرتايش اهلل را، اهلل   اهلل بزرگتن است، »يعن    .213 ذكار للنووي األ - 1

هيچ معبودى بجز خ اى يكتا وجود نر ارد، او شرنيكى   بزرگتن است بن اينكه ما را ه ايت داده است، 

و مىمينان ، و او زنر ه اى اسرت كره هنگرز      كن  ن ارد، پادشاهى و ستايش از    او است. او زن ه م

وجرود  « بحق»بجز او معبود ديدنى ، اوست، و او بن هن چيزى تواناست ميند، نيك و ب  در دستنمى

هرا  اش را تحقق بخني ، و بن ه اش را پينوز كند، و به تنهايى گرنوه ن ارد، يدانه است، اوست كه وع ه

نريم هرن   كى ما با اخالص او را بن گى مر  همه، كنيم جز او كسى ديدن را عبادت نم ، را شكست داد

 .«وست ن اشته باشن چن  كافنا  د
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  :در مكه ماندن

 بمان مكرمه يدر مكه الحجه ذي تا روز هشتم سپس

تا  و بكوش بده انجا  نافله هايطواف كثرت و به

بخواني. و  در مسجد الحرا  نمازها را با جماعت

 پيوسنته هسنتي در مسنجد الحنرا  كه نيز زماني

 زينرا نگناه قرار بده كعبه يا بر خانهر نگاهت

 است.  عبادت كعبه يخانه به كردن

 فرمودند:   اكر  رسول

از هنزار نمناز در  بنيش نماز در مسجد منن يك»

 ينك كه دارد مگر مسجد الحرا  ديگر مساجد ثواب

بي هزار نمناز ثنواب شنماز در آن،   از يكصند 

  .«دارد

شش سال و پنج نماز پنجاه يهانداز به )يعني  و 

  .(ديگر مساجددر  شب و بيست ماه

  :الحجه( ذي )هشتم روز ترويه

 يروز در مكننه نمنناز فجننر ايننن از خواننندن پننس

 عمنره ببند مانند احرا  احرا  حج مكرمه، براي

 دعا را با تلبينه اين احرا  و بعد از دو ركعت

 بخوان: 

هههه ََ» ََِْوه دأ ههههجََُأأمَُهههه َأَلنِّهههه َْ ههههَوه َِأَدَََهَههههََِشَأفَهَييِّ ِّههههََُهَقُل هههه يعَأَأَنههههتَََلنُهههه َََدََِ َُ َََ ههههي أدَهَلُهْيههههَوهُيهههه هههه َُوه ََُکََوه َدأ
 .....«کََهَلُهيَْ

 و تنا طلنوع كن حركت ِمني سوي از ظهر به و قبل

 نماز كامل و پنج در آنجا بمان روز عرفه آفتاب

صر، مغرب، عشل و نماز فجنر را در يعني: ظهر، ع

 بخوان.  مني

 كنرده تمتع حج نيت كه است كسي براي احرا  اين

 جديدي احرا « َقاِرن»و « ُمفِرد» حاجي براي ،باشد

كت منني سنوي بنه احنرا  با همان نيست الز   حر

 كنند. مي
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  :روز عرفه

منني، تنا  در نماز فجنر روز عرفنه از اداي پس

 به آفتناب از طلنوع پس منتظر باش آفتاب طلوع

 حج، حركت بزرگ ركن اداي براي عرفات صحراي سوي

 به تلبيه، دعا و توجه مشغول و در مسير راه كن

 اينن حركنت هنگا  كه است و مستحب خدا باش سوي

ُْدهتَأَکََيهَهََوََوه دأه َُ»ا را بخنواني: دع َْْدََََُهَ  ََُ َأَکََدأهَد ه َُ َْْتََُّأَم َوه َنلَهِذَََََه َْدَفَا
َأدمَودَدََََِهجَََِِّْأ مَودَدََ  .1«َقَ ََُ ََشِ َ َََُ  َ أ ََِّلُن َََومَهَََُِِل

  :عرفات به وقوف

در آنجا  وارد شدي عرفات يمحدوده به كه هنگامي

 اسنت وقنوف محل عرفات يمحدوده و تما  كن وقوف

 نيست.  صحيح در آن وقوف كه« ُعرَنة َبطنِ »مگر 

رحمت(  )كوه الرحمة جبل نزديك كه است بهتر اين

 كني.  وقوف

و دستها  بايست قبله روي رو به عرفات در ميدان

و  و با خشنوع بلند كن كريم موالي بارگاه را به

و بنا  دعا كن زار خود و مسلمين حال براي خضوع

زينرا در  از خداوند بخنواه تما  اصرار و زاري

 سنوي خنود بنه خاص روز خداوند با رحمتهاي اين

 شود. مي متوجه در عرفات خويش بندگان

ياد آور حشنر  عرفات در ميدان حجاج آمدن گردهم

روز را  آن پنس اسنت محشر روز قيامنت در ميدان

و  باشني ياد داشته كه نيز بياد آور، هر دعايي

بهتر  ندارد ولي اشكالي بخواني كه با هر زباني
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َدْههَ شأَ ََ»دعا را بسيار بخنواني:  اين كه است ََأ َََِل َُو َلهَه ََ 
 ََ ََقَ ُْه   ِْ ََُ  َ أ ََِّش ُْ أدََدهأَ َ َْ ِأَوْه ََدَه ُأْ  أ ِأَوْه ِأدََه َََُْ ََه   .1«َش

 نمناز ظهنر بخنوان قنتنماز ظهر و عصر را در و

 گفتنه و دو اقامنه اذان دو نماز ينك اين براي

 شود. مي

و  بمناني در عرفنات آفتاب تا غروب كه است الز 

 كني.  حركت مزدلفه سوي به آفتاب بعد از غروب

  :در ُمزَدِلَفه گذراني شب

 آفتناب وقتني بمناني در عرفنات آفتاب تا غروب

و وقنار  بنا آرامنش مزدلفنه سوي كرد، به غروب

و اذكنار و  دعنا و يناد الهني و بنه كنن حركت

 را در عرفنات بناش. نمناز مغنرب اوراد، مشغول

رسنيدي،  مزدلفنه بنه از اينكنه پس بلكه نخوان

 اسنت كن. و بهتر اينن و عشا را جمع نماز مغرب

و  بگيري قرار« قزح جبل» حرا مشعر ال نزديك كه

 كه« ُمَحسٍّر وادي»مگر در  ،ميسر شد ال هر كجا كهإ

 نيست.  صحيح در آنجا وقوف

 شنب باشني. در اينن عيد را بايد در مزدلفه شب

و  بناش و تلبينه قرآن عبادت، دعا، تالوت مشغول

 از اداي و پنس بخنواب فجر مقداري از طلوع پيش

نيز  كن. در مزدلفه نماز فجر نيز در آنجا وقوف

 ميسر شود بخوان.  برايت كه هر دعايي

                                                 
بجز اهلل يدانه، ديدن معبودى نيست، شنيكى نر ارد، پادشراهى از   ِ   »يعن    .123/2التنمذي أخنجه - 1
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  :ها از مزدلفهسنگريزه گرد آوري

بزرگتنر  مقنداري هفتاد عدد سنگريزه از مزدلفه

شنيطان(  )زدن اتَجَمنرَ  َرمنيِ  نخود براي ياز دانه

 گرد بياور. 

  :ِمني سوي به حركت

فه آمدنو باال  آفتاب از طلوع پيش  آن، از مزدل

دعنا و  بنه راه و در بنين كن حركت مني سوي به

 بنه بگو وقتني و بسيار تلبيه باش اذكار مشغول

 دعا را بخوان:  اين رسيدي ِمني

ََِْيدهههَيوهُهههذَََََ َأَََُْْهوَهْههه» اَََاََبَهُ  ههه َُف اَأَهههََ هههاهَُ ِهههََِههههَذشَدَوَه دأ َُلههه َأأَنَهههقههه َأََُيتهأَدهههاَدَََََ دَکقَلَعههههتدَََکََاَ
َََ هه ََُأ َکََأ ههَأوأ ُأ َِِههتَََََُُِ َههََُ ََ ههاَ َُ ََََِب ََِْدَوه دأهه َُکَََأدهََيائَههََُ َهه َبَهه ََََُأهه ذَأَأََلنِّهه هه َََکَ  َََهها َََََ َْ هه ََدَََوه َََ
ُأَييَل ََ َََُمَه أَََُاَََ َََُِِفَِوه ي ََوه َُ  .1«وَه

  :روز عيد

 را بايد در اين هميم اعمال رسيدي مني به وقتي

 عبارتند از:  اعمال اين بدهي روز انجا 

  .«العقبة جمرة» رمي -1

  .قرباني ذبح -2

  .سر موي كردن و يا كوتاه تراشيدن -3

 اگنر قنبالا  صفا و مروه بين و سعي زيارت طواف -3

  .نكردي سعي

  :العقبة جمرة رمي

 شندن و كنم رمني براي مناسب زمان با ميسر شدن

 و با هفت كن حركت العقبة جمرة سوي ازدحا ، به

 هنر سننگ كن. با پرتاب را رمي آن عدد سنگريزه
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سننگ،  شيطان، تكبير بگنو و بنا اولنين سوي به

 دعا را بخوان:  و اين كن را قطع تلبيه

دَمََََودََََوََبي ََ» َأ ِأدَدََدََََه ُشيط َََغُاََوَ لَه   .«َه َُهُ ََََمضاَََهزَب

 خود جمنره به كه كن پرتاب ايگونه سنگها را به

شود.  واقع آن اطراف يكند و يا در دايره اصابت

 دعا را بخوان:  بازگشت، اين و هنگا  از رمي پس

َِأَوه دأ َُ» َأدمَودَدََََهُجاَََوََْ  ُأ مَودَدََََ َياََََل ََْْنلاََذَََُش  « ِأ موَََُ

 عيد تكبير را زياد بخوان.  زهايو در رو

  .شكر( )د  قرباني

را  و چناق برو و گوسفند سالم قربانگاه به سپس

يق و اينكه الهي شكر نعمت عنوان به  تو را توف

دهني،  سفر انجنا  را در يك و عمره تا حج داده

فقنرا و  ور و بنهبخ خودت آن و از گوشت كن ذبح

 نيز بده.  مساكين

  :يا تقصير حلق

و  كنن و ينا كوتناه را بتنراش سنرت موهاي سپس

بيشنتر  ثنواب آن كنردن موها از كوتاه تراشيدن

 كنند. كوتاه فقط زنان دارد. البته

  :زيارت طواف

كن اداي بنراي شدي سر فار  از تراشيدن وقتي  ر

بنرو و  مكنه به زيارت طواف يعني ديگر حج، مهم

صفا و  ميان و اگر قبالا  ،كن را طواف كعبه يخانه

 طنواف، الز  از اينن پنس اي، سعيكرده سعي مروه

گر  ،نيست مسنون هم و اضطباع و رمل نيست اما ا

 و اضنطباع و رمل كن اي، حاال سعينكرده سعي قبالا 

 است.  سنت صورت در اين هم
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  :از احرا  خروج

 ايشده خارج از احرا  سر در مني از تراشيدن پس

گر جايز مي برايت احرا  ممنوعات و تما  شوند م

 زينارت طواف از انجا  پس كه با زن همبستر شدن

 شود. مي حالل برايت

  :آنها و اعمال تشريق ايا 

و  دهم، دوازدهننمتشننريق، روزهنناي: ينناز ايننا 

 هستند.  الحجه ذي سيزدهم

 برگنرد و شنب منني بنه زينارت از طواف لذا پس

 كن.  سپري را در مني يازدهم

  :گانهسه جمرات رمي

جب ذي عيد )روز يازدهم در روز دو   الحجنه( وا

 شوند.  رمي جمره هر سه كه است

 ي)جمنره« يُصنغر يجمنره» بنه آفتاب از زوال پس

 را رمني برو و آن« مسجد خِيف» اول( نزديك كوچك

ذكر شند  قبالا  را كه دعايي همان رمي و هنگا  كن

 بخوان. 

دعنا  و به كن مكث برو و مقداري ايگوشه به سپس

 جمننرة» بننه بعنند از آن بنناش و اذكننار مشننغول

 يمانند جمره را دو ( برو و آن ي)جمره« الُوسطي

 كن.  رمي قبلي

سو ( بنرو  ي)جمره« الُعقبي جمرة» سوي به آنگاه

 نكننن از رمني، توقنف و پس كن را نيز رمي و آن

 كن.  حركت خويش اقامت محل سوي به بلكه

 فجر روز بعد است.  روز تا طلوع اين رمي وقت

  :روز دوازدهم رمي

شنود و در مي شروع رمي وقت ابآفت بعد از زوال

 گانه سه هايجمره روز نيز مانند روز گذشته اين
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فجر روز  روز تا طلوع اين رمي و وقت كن را رمي

 دارد.  بعد ادامه

 و اوقات باش مقيم شبها و روزها در مني در اين

 ،كنن قرآن، دعا و اذكار سپري را با تالوت خويش

 سننر باشنند نمازهننا را در مسننجد خيننفو اگننر مي

 سنوي به روز دوازدهم، از مني بخوان. در پايان

 وادي» در محننل و در مسننير راه كننن حركننت مكننه

قنرار دارد،  دو كوه بين مكه در َمدَخلِ  كه« ُمَحصَّب

از مسنناجد آنجننا  و در يكنني كننن توقننف مقننداري

ميسر  ار كهو يا هر مقد را بخوان فرضي نمازهاي

 برو.  مكه به سپس كن شد مكث

  :وداع طواف

حنج،  مناسك و پايان خانه به قصد بازگشت هنگا 

 )طننواف« وداع طننواف» بننه را كننه طننواف آخننرين

طنواف،  در اين بده انجا  است خداحافظي( معروف

 دو ركعت نيست. بعد از طواف و سعي رمل، اضطباع

و  بنننوش زمننز  و از آب را بخننوان نمنناز طننواف

ن، كنار گبيف كعبه يرا بر خانه هايتهنگا آخرين

آن، دعاهنا و  به خويش بيا و با چسباندن ملتز 

 بارگناه را بنه خنويش و اخنروي دنيوي آرزوهاي

 يدعا با خاننه و با اين كن عرضه خداوند متعال

 كن: خداحافظي كعبه

 َبعـدَ  َمـرَّةَ الَعـوِد، ال َبعدَ  الَعودَ  ارُزقِني اللُهمَّ »

ــرَِّة،  ــىالَم ــ ِإَل ــرَ  کَ َبيِت ــياِم. وَ الَح ــنَ  اجَعلِن  ِم

 الَ  كـرَاِم، َاللُهـمَّ اإلوَ  الجالَِِ َیا ذَ  کَ ِعندَ  الَمقبُوِلينَ 

َمأاِم، َیـا الحَـرَ  کَبيتََِ  ِمن الَعهدِ  آخِرَ  َتجَعلهُ   رح

 . «ِمينَ احِ الرَّ 

  :مطهره يو روضه منوره يمدينه زيارت

 يو روضنه مننوره، مسنجد النبني يمديننه زيارت

 تا به از صدر اسال    اسال  گرامي رسول يمطهره
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عث بوده و مروج معمول حال  اجنر و بركنات و با

وارد  بنا طهنارت كه است و مستحب .است شماريبي

آثنار و  يمشناهده و هنگنا  شنوي منوره يمدينه

 دعا را بخوان:  اين مدينه درختان

َِأََکَنََليَِّوََهََمَأَهذَََوه دأ َُ» ََاناََدَََوهُِامَََََ َََِهََِّاُ َََدقَََفَاََْ  ََذَََََ ََََأ َيا َََ أ  ََدَََو ََوه َْ  .1«وه

 دعا را بخوان:  اين مسجد النبي ورود به هنگا 

هههه َُ» هههه َ َ ههههيََُِّ َهههه ََصهههه ََِّوَه دأ ُُ َْ َأ ََََُِ َهههه دََََ نَاَ ههههََهههههَِ دََم ََِّ هههه ِّدَََآهَهههه َو ََأَبهههه َََهَههههَِوفههههَتادَََذأنأهههه بََِوغَِ
تََ َُ   .«کََمَه

شود و در آخر  دعا خوانده نيز همين خروج هنگا 

 بخوان. « کَ َفضلِ  ابَ َأبوَ  ِلي افَتح وَ »

 به آنگاه المسجد بخوان ةنماز تحي دو ركعت سپس

 گرامني در آن، قبنر رسنول كه شريفه يحجره سوي

بنا  قبر كنار پنجنره روبروي ،برو است   اسال 

ين و بر ايشان بايست تما  و انضباط ادب  بنا ا

 بفرست:  سال  الفاظ

ََُِکََُ يَههَوَهُيهالمَأ» ههَ دَوَهُيهالمَأََُهاَنَلَهه َُ ََِيعَکََُ يَههَوهَُه ََ ههَ يَ دََ َََُهاََ ههيَِّکََُ يَههَو أَُههَ دَوَهُيهاَلمَأََُهاََشهه ُأ وه
اَُ َََکََُ يَََوهُياَلمَأ ٌَ َأَزَِّهَکََََُ يَمَأاليييَ دَوَهوهُِلََََُاَ َأه ثهََِّکََََُ يهَمَأال أدَوَهُيهَُهاَ دَوَهُيهاَلمَأَُهاَ َُهاََکََُ يَهََأ

ُُ دَوَهُياَلمَأ َْ ََََُُِّکََُ يََََأ َُ أدَوَهُياَلمَأَاََوُّداَوهٍَّل ََََه َََوَََََُ  دَََکََُ يََََأه َََُ دََلَهي ََوهطُيَِّکبَيَت وهطُهاَه
َََُِّههِدأ َأََوأَََأذَهههبَََوهُههَذُ ََ ههدَََسَََْْوههه ههَََُهأ َََْطدِّ َْ ََو َ ههزََََُُِههاََأفَعهه َََََأوَىََزََطديهه َْ َِدَََُهه َنََليههاَََىََههاَ هه َق ََ

َِدََأشهههَد َأأأَََُههه َ  َََم أهههدََ ََانَههه ََََأُ ُهههتََدََََ هههاَه ََوهَََِّقَههه َبَهُ ْهههتََدََََوَ وَأَم أهههَکََأَنُهههدََََوَ ََُوََََِهَهههَوََ َََُأ ََُتَههه َوَ 
ْأُج ََََأدَضْتََو أََُ دَدََََنَيْتََدََ اَه تَُدَََوه َداَ شََََهقََََُوَََفََِْ َْ .» 

هه َُ» هه وَََ نَاََ ههيََِّآتَََوَه دأ ُُ َْ ََِعههيَ  ََدَََوهَ َ ههيَ  ََََأ َِأدَََوه ََثهه هه  وََََََََْقاَههاَََوب ِأدََددَََوهُههذيَُأ ََههاََنََداَُهه َََآَُههََُِ ُُهه
َِْ َِأََأ َََُِل َِِّکََ هََ أهَمَدَََکََنَاََُْه َُله ََ َََ هيََُِّ َه ََصه ََِّوهُيائَ أ َ دَوَه دأ ََُُُيأََه َآوََََُ َه َدََِِّو أَِّهَدَوهُِلَه
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هه َْ َ ََمِّذَأدََََُِْهه دَدأزدو ههُُتَههِد َوهي َوَََُ َهه َ يتََاََصههَُ َوهي ََلَآوََََُ َهه دَََبهه يهه َ َکََنُههلَوهَههاهُي َََِدََفههبهه َُ ََه
 «. َََجي َ 

 برو و قبر سيدنا حضرت راست سمت به مقداري سپس

 سنال  بر وي و چنين كن را زيارت  ابوبكر صديق

 بفرست: 

ٌَ يَِ َََکََََُ يَََهُياَلمَأوََ» َکََََُ يهَوهَْهاَمدَوَهُيهاَلمَأَفهََِوََم  وََََُاَصاهبَََکََََُ يَََدَوَهُياَلمَأَوَم  وََََُاَ
َِأ َِأَکََُ يَهَوَ  َِاَمدَوَهُياَلمَأََفََُِاََمَفيَق يَِه هزََََُ َه ََُهاَأََ َْ َوَمدَ هزَََاََأفَعه َََُُِهَََأوَوََوَ  ه َْ ََُه َََاَهاَََلََیََهاَ

ِأدََهَقهه َأأَُهه َ  َِأَنََليُهه ُ ِتَهه هه  دَدَََبأهيهه ٌََََ َِ َِأََ ههَ ُتٌَََ  ََُقهه َََدََََط يهه ٌَ ِأدَ هه َْ َِدا دَدََََََََ  َ َََِّههه َََأََقَاَُ ههتََيههَ   ََ ةََوههه
َْقََِّقَائَُهههاََََُهههَزوَهَههه مَهههاَمدَدََو ََدَصهه تََ هههاَلَمدَدََواَََََُدهه تََُعدَدََوهلَهه ََدََ َوَََبَههاه َِدَ َنَاَصهه َکََأُهههاَََهتُهه هَ ههه

 «. َِأاَُأ َََََبهََدََََََوَهُ َأَمَدَََکََُ يَوهيقي أدَفَاهُيالمَأ

بر  راست سمت به مقداري آنگاه جلنوتر بنرو و ق

 و چننين كنن را زيارت عمر فاروق  سيدنا حضرت

 بفرست:  سال  بر وي

ََََکََََُ يَهههَوَهّيههاَلمَأ» يههه ََ ههؤََُههاََأ ُأ َِيوه َََََأُهههاََکََََُ يَههََ  َوَهُيهههاَلمَأََ هههَکََُ يهههَوَهُيههاَلمَأَ هههالم واَََإدهه َُيِّ َأ َََََُههاَ
ههزوََو  َْ َََِأدَدََوهَجههزََََُُِههاََأفَعهه ََََوأََصههَِاَمدَ هه ََمَضهه ُُ ََِوََُ ََُدَََ ههاَلمََواَََدَفَهَ َقهه ََنَيههَتََ ههَترَ  ُأيههَ  يَ دَوه

ُِ تََ َُ ي َََِهتََ َأ هالمأدَدََبَااَََتُهَق َََدَمَههاَمدو َدَدَص تََََُتامََو ََف َُ ُأيهَ  ََدهَ َُادََُهاََها ََََََضهيادَدََََاَهاَََلَََه 
ََُتََ ََََأغَِيتَََشَُ دأ دَدََََْ َلَتََهأ دَدَََفقي ََََََْ َََُمَدَََکََُ يَََه دَفاهيالمَ ي  . «َِأاَُأ َََََبهََدََََََوَ ه

  :در مدينه اقامت آداب

ها  بكوشهستي،  در مدينه كه تا زماني تنا نماز

نماز در مسجد  زيرا يك بخواني را در مسجد نبوي

جز  از پنجاه بيش نبوي هزار نماز ديگر مساجد ب

 نمناز مينان دارد. خوانندن ثنواب مسجد الحرا 

 نينز ثنواب   اكنر  و منبر رسول شريفه يجرهح

 نا  به كه است از بهشت ايدارد زيرا آنجا قطعه

وارد  در حديث كه چنان است معروف« الجنة رياض»

 است: 
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. 1«َما َبْيَن َبْيِتي َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اْلَجنَّةِ »

ميان خانه و منبر من، بناغي از باغهناي بهشنت »

 «است

  :منوره يدر مدينه خاص اماكن زيارت

 كه اسنت مسنتحب منوره يدر مدينه اقامت هنگا 

 كرد:  را زيارت ذيل اماكن

  .بقيع قبرستان -1

 بگو:  چنين رويآنجا مي به وقتي

ُأ َوَهُياَلمَأ» َِيَ دَدَََأؤََق مَ َومََ َََََُ ي نُاَََ ََ ََََو ُأ ََوأَََشا َََ َل ََق َََبََقيعَََه ََ وغَََََِهقأ َ  َوَه دأ َُ ََََب َْ دَوه
 «. َهدأ دََغََََِهَِاََوََوَه دأ َُ

شما پيش روا  هستي  و  ،ر إ  شاء اهلل ر به شما ملحق خواهيم ش    همانا ما ،مندم م منسالم بن شما اى »

خ ايا، اهل بقيع غنقر  را بيرامنز،    همانا ما نيز ر إ  شاء اهلل ر به شما ملحق خواهيم ش ، ما بع   ين ه گا ، 

 .«خ ايا، ما و اينا  را بيامنز

  .احد شهداي زيارت -2

 يغزوه غلتان خون به احد شهيدان كوه يدر دامنه

 اءسنيد الشنهد شان در ميان اند كهاحد خوابيده

 نيز حضور دارد به  اكر  رسول حمزه عموي حضرت

خود  هايجان كه آنان و براي ،بگو آنجا برو سال 

ََ هاَلمَ ﴿بگنو:  و چننين كردند دعا كن  اسال را فداي
ُأ  َُأ َََُ ي اََصَل َُ  .2﴾ومََوه ََُُأقَلََِفََِ ََََب

 .اءمسجد قب زيارت -3

 سناخته در اسال  كه است مسجدي مسجد قبل نخستين

را  آن بننناي سنننگ   اكننر  رسننول و شننخص شننده

                                                 
 ومسلم. رواه البخاري - 1

 .]گوين   نظن[ به بندباريتا  سالم بن شما باد، پ  جزاى    سناى چه نيك است! - 2
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فرمايند: مي مسجد قنرآن همين ينهادند و درباره

﴿                                 ...﴾ 
  (.133)سوره توبه / 

به راست  مسجدى كه از روز نخست بر تقوى بنيان »

 . «نهاده شده است سزاوارتر است كه در آن بايست 

 المسنجد در آن نماز تحية آنجا برو دو ركعت به

 و دعا كن.  بخوان

آنجننا  بننه نبهروز شنن هننر هفتننه  اكننر  رسننول

 .1(گزاردندمي نماز در آن دو ركعتآمدند و مي

  :با مدينه وداع

بنرو و  مسجد النبني به از مدينه بازگشت هنگا 

 يبنر روضنه و سنپس بخنوان نماز در آن دو ركعت

 قبالا  كه و چنان حضور پيدا كن  اكر  رسول حضرت

 و در آنجا دعا بكن بفرست سال  ذكر شد بر ايشان

 دعا را بخوان:  و در آخر اين

َِأَ َََوَه دأ َُ» َََََُجََ  ٌَ ََده َََآ ََمَََوه ه َْ َََِ  هدَِّدَدََکَََم أه هََََب ََه  َََهَه هََََهَه َََلََوه َْ َومزأقَِهَِ َ دَدَََ هدَََْ هَليالَََََي ََوه
ََ ََِ َََدَََوه ََةََوآلََفََِي ََافََوه نَيادَدََدٌََََ َََاَمأُ نََوه ُّ َََِل ي َََهَي َُ ي ََََ اَه َُ  .«غاَن

 دعناي بعند از خوانندن از مدينه خروج و هنگا 

دعننا را  و معننوذتين، ايننن الكرسنني سننفر، آيننة

 اند: را خوانده آن  اكر  زيرا رسول ،بخوان

ههه أدَ دََصهههَ  ََ» ََبهٍَِّهههاََهاََ َْ أدَ دََه ََََُهههَ شأدَدََدَََََأوَآئَلأههه َ دَُهههائَلأ َ دَُابَههه أدَ دَ ههها ََههههَزمََََُلهههَ شأدَدََََنَيههه
 . 2«َدهَ شَأَو ََوَ هزََ

                                                 
 اء.مسج  قب اتيا  باب بخاري صحيح - 1

اش را خ اونر  وعر ه   گرنديم،  توبه كنا ، عبادت كنا  و حم گويا  بناى پنوردگارما ، باز م» يعن   - 2

 .«ها را شكست دادتنهايى گنوهاش را نصنت كند و به تحقق بخني ، بن ه
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  :آن اداي و چگونگي عمره

 رسول كه دارد چنان ديزيا نيز اجر و ثواب عمره

 اند: فرموده  اكر 

َََصهه  َوََُ يههَِد هه  َقَههاَو:ََعنن » َََةََأُ ََم أهه َوَو ََُْههه ََةأََلهَهه َوهََْأَبَههَِهأ هه ُْ َأ ههادَوْه َُ َِهدأ ههاَبَهيهْ َُ ُِههامَة ََه  ََ َََة هه ُْ َأ
َزو  ََل َُوْهَجُِ َأ َْ ِأَ َأدمأَهَْيَسََه لهْ َُ َْجَُّوْه   .1«َدوْه

پينامبر  كنه اسنت رواينت  ابو هريره از حضرت

 يفاصنله بين كه گناهاني تما »فرمودند:   اكر 

نابود  بعدي يگيرند، عمره انجا  دو عمره زماني

قط حج و پاداش است گناهان آن يهكنند  مبنرور ف

 . «است بهشت

َََِدَ ُ َ : ََُ ْي ِأَ َََِصُ  َوهُ  َوهُ  دَقَاَو:َقَاَوََم أ وأ َُُلاس  ََُ َوْبَ َ ََهُجه ََ»َد َْهَ وأ ََة ََفهََِمَََعهاَ ََُه ُْ دََ 2«ُأ
َهج »ََ:هُي   ََْ وأ  «. َََََََِأدَهج ََُه

 اسنت ا روايتعنهم هللا رضي باسع بن عبدهللا از حضرت

در  عمنره يك ثواب»فرمودند:    پيامبر اكر  كه

 يتروا و در ينك برابنر اسنت حج با يك رمضان

 . «ادا شود با من ههمرا كه است برابر با حجي

  :عمره زمان

ست سنال در تما  عمره ماه البتنه جنايز ا  در 

روز:  دارد و در پننج بيشتري ثواب رمضان مبارك

 الحجه ذي و سيزدهم نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم

 جايز نيست.  عمره

  :عمره فرائض

 است:  دو چيز فرض در عمره

                                                 
 .3 /133والعمنة   الحج فضل ف  و مسلم  3 / 2  العمنة باب ف  البخاري أخنجه - 1

  3. / 22 و مسلم   3 / 3رمضا  عمنة ف  البخاري أخنجه - 2
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  .احرا  -1

  .طواف -2

  :عمره واجبات

 است:  دو چيز واجب در عمره

  .صفا و مروه بين سعي -1

  .موها كردن يا كوتاهو  تراشيدن -2

 اند.  و آداب سنت در عمره اعمال يبقيه

  :عمره اداي چگونگي

 حننج در بحث كه روشي به از آن يا قبل از ميقات

 كعبنه يخاننه بنه ببنند وقتني شد، احرا  بيان

به كنن طنواف و اضنطباع را با رمل آن رسيدي ( 

 و خواندن از طواف پس .1(شد نبيا قبالا  كه ترتيبي

صنفا و  زمز ، مينان آب و نوشيدن طواف دو ركعت

ذكر گرديد( بعد  قبالا  كه طريقي )به كن سعي مروه

 و يا كوتاه را بتراش سرت سعي، موهاي از پايان

موهنا  كنردن سر و يا كوتناه از تراشيدن پس كن

 به عمنره يك و اين كن خارج را از احرا  خودت

 آيد. مي حساب

 تنوانيمي هسنتي مكرمنه يدر مكنه كنه تا زماني

 كنه و هر قدر طواف بدهي انجا  متعددي هايعمره

 بجا آوري.  بخواهي

 مطهنره يروضه رهمنو يدر مدينه اقامت در دوران

 احند و مسنجد قبنا را بنه ، شهداي اكر  رسول

 كن.  شد، زيارت بيان حج در بحث كه تفصيلي

 الز  كننده بر عمره« وداع» و طواف« قدو » طواف

 هستند.  حج اعمال مختص دو طواف زيرا اين نيست

                                                 
 كن. نداه  123و  112يصفحه به - 1
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  :يَهد

شنود مي گفتنه گوسفند، گاو و شتري آن به« يَهد»

 شود.  ذبح در حر  كه

 :يعنني تاسن قربناني شنرايط همنان هندي شرايط

 و شتر پنج ساله، گاو دو ساله يك گوسفند حداقل

شد  چاق كه ماه باالتر از شش يباشد بره ساله با

يز  نداشته تفاوتي ساله و با گوسفند يك باشد ن

 جايز است. 

عيد بعد از  در روزهاي و نافله تمتع، ِقران هديِ 

يد  شود و تما مي ذبح عقبه يجمره رمي هدايا با

 شوند.  ذبح حر  يدر محدوده

بخنورد.  آن از گوشنت هندي صناحب كه است مستحب

)گوسفند، گناو و  جنايات يِ از َهد استفاده البته

مه عننوان بنه كنه يا شتري  الز  بنر حناجي جري

ني و نيز براي آن صاحب اند( برايشده  افنراد غ

 جايز نيست. 

  :يدهَ  انواع

 است:  بر چهار قسم يَهد

 .نافله َهديِ  -1

 صنرفاا  خاصني جهنت بدون كننده يا عمره حاجي كه

هنر  كند و برايمي ذبح خداوند متعال رضاي براي

را  خريند آن توان كه ايكننده و هر عمره حاجي

از  پينروي عننوان به كه است باشد مستحب داشته

 كند.  را ذبح آن  اكر  رسول سنت

يكصند شنتر  لنوداعا در حجة  حضرت آن زيرا كه

 .1(كردند ذبح هدي

  .واجب َهديِ  -2

                                                 
    2 /132.بخاري صحيح - 1
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 حنج اداي توفيق يشكرانه عنوان به كه است هديي

 شود. مي واجب و قارن متمتع بر حاجي

  .جريمه واجب َهديِ  -3

 به حنج ممنوعنات از ارتكناب پنس كه است هديي

و يا  بر حاجي« نقصان جبران د »و  جريمه عنوان

 شود. مي الز  كننده عمره

 و يا افراد غني حاجي براي يَهد از اين استفاده

 كرد.  را بر فقرا صدقه بايد آن بلكه جايز نيست

  .نذر َهديِ  -3

كنند. ننذر مي در آنجنا حناجي كنه است هديي آن

و  ننذر كنننده نينز بنراي هدي از اين استفاده

 جايز نيست.  افراد غني

  :آن هايو جريمه جنايات

 از:  است عبارت در حج جنايت

 و يا تنرك در حج ممنوع از اعمال عملي ارتكاب»

  .«آن از واجبات واجبي

 است:  بر دو قسم جنايت

  .در حر  جنايت -1

  .در احرا  جنايت -2

سي كنه است اين در حر  جنايت  صنيد حنر  بنه ك

يا  تعرض و راهنمايي مستقيما يا با اشاره كند 

و ينا از  كردن را با قطع حر  و نباتات درختان

ين قنرار دهند كنه مورد تعرض بركندن بيخ  در ا

 ير محرميغ چه فرد محر  چه عمل اين مرتكب صورت

 محسوب« جنايت»او  عمل شود و اينمي باشد جريمه

 شود. مي

 در حنال محنر  شخص كه است اين در احرا  جنايت

 شود و يا عمل حج از ممنوعات عملي مرتكب احرا 

 كند.  را ترك حج از واجبات واجبي

 است:  قسم بر شش در احرا  جنايت
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 كند و با جريمنهرا فاسد مي حج كه جنايتي -اوِ

 .عرفه از وقوف قبل شود مانند: جماعنمي جبران
گناو  شتر و ينك يك آن يجريمه كه جنايتي  -دوم

 است:  در دو حالت و اين است

 از حلق.  قبل بعد از وقوف الف: جماع

 جنابت.  در حالت زيارت ب: طواف

 گوسفند و يا ينك يك آن ييمهجر كه جنايتي -سوم

 در منوارد ذينل و اينن گاو و يا شتر است هفتم

 شود: مي الز 

 عذر شرعي.  بدون شده دوخته لباس پوشيدن -1

 عذر.  بدون سر و ريش موهاي دور كردن -2

 روز كامل.  يك چهره پوشيدن -3

 پا.  و يك دست يك ناخنهاي چيدن -3

 صدر.  طواف ترك -1

 جماع.  مقدمات ارتكاب -2

 بندن از اعضناي عضو كامل يك به زدن خوش بوي -3

صورت، ران، سناق يز  مانند: سنر،  و بنازو و ن

 است.  شده زده آن به خوش بوي كه لباسي پوشيدن

 بنه اسنت صندقه آن يجريمنه كه جنايتي  -چهارم

و ينا  ( كيلوگرا ( گنند 2/213 صاع نصف ياندازه

 در موارد زير است: و اين آن معادل قيمت

 سر يا كمتر از يك چهار  كمتر از يك تراشيدن -1

 ريش.  چهار 

 و يا دو انگشت.  انگشت يك ناخن گرفتن -2

 عضو.  كمتر از يك به زدن خوش بوي -3

 دهز خنوش و ينا بنوي شده دوخته لباس پوشيدن -3

 روز كامل.  كمتر از يك شده

 روز.  كمتر از يك سر و يا صورت پوشيدن -1

صندر بنا  و ينا طنواف قندو  طواف بجا آوردن -2

 وضويي. بي
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 ساده زبان به

 

 از جمرات.  از يكي سنگريزه يك رمي ترك -3

 صناع كمتر از نصف آن يجريمه كه جنايتي  -پنجم

و ينا  شنپش كنه تاسن در صورتي و اين است صدقه

 رساند.  قتل را به ملخي

 است الز  معادل قيمت آن يجريمه كه جنايتي -ششم

 در حنر  صنيد بيابناني كه است در صورتي و اين

باشند  داشته مشاركت آن شود و يا در كشتن كشته

باشد  صيد حالل چه است الز  آن قيمت صورت در اين

 يد حرا . ص و چه

  .المكر  کبيت لزيارة بعد كرة وفقنا كرة اللهم

 .االعتمادو التوكل وعليه التوفيق هللا منو

 خاشي عبدالمجيد مرادزهي ابو الحسين
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